
PARECER CONCLUSIVO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA
ÁREA DE LETRAS LÍNGUAS CLÁSSICAS/LATIM DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS, PROCESSO
SELETIVO DO EDITAL Nº 132 DE 19 DE AGOSTO DE 2021.

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto na
área/subárea Letras Línguas Clássicas/Latim do Departamento de Línguas e Letras, composta pelos
professores doutores Laura Ribeiro da Silveira (presidente), Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho
(membro) e Igor Castilho Porsette (membro), terminado o período das inscrições, dia 03 de setembro
de 2021, reuniu-se, no nono dia do mesmo mês, com o objetivo de deferir (ou não) as inscrições
realizadas. Conforme o número de inscrição, assim ficou o deferimento das inscrições recebidas:

Nº de
inscrição

Nome Situação

1 Katia Regina Giesen Deferida
2 Felipe Coelho de Souza Ladeira Deferida
3 Jefferson da Silva Pontes Deferida
4 Natan Henrique Taveira Baptista Deferida

No vigésimo dia do mês de setembro de 2021, às 10h00min, por meio de videoconferência, ao vivo,
pela plataforma Google Meet (link: https://meet.google.com/tev-eqzv-amg), em sessão pública,
transmitida simultaneamente pelo canal do CCHN no Youtube, a Comissão de Seleção do Processo
Seletivo reuniu-se com os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas. Estiveram presentes
todos os candidatos. O Sorteio de Ponto foi às 10h03min e o ponto sorteado foi “ACUSATIVO COM
INFINITIVO" (Ponto 2). Em seguida, foi acordado por unanimidade que a Ordem de Apresentação da
prova de aptidão didática seria a mesma do recebimento e número das inscrições, conforme já
publicado no deferimento das inscrições (quadro acima).
Os candidatos foram informados quanto aos procedimentos para a aula, conforme documento
“Informações para o candidato” (duração da aula, de 20 a 30 minutos; necessidade do plano de aula
e procedimentos para o envio da aula gravada), bem como de que o horário limite para o
recebimento do material seria às 10h05min do dia 21 de setembro de 2021, e foram dispensados.
No vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2021, às 8h00min, por meio de videoconferência,
ao vivo, pela plataforma Google Meet (link: meet.google.com/tev-eqzv-amg), em sessão pública,
transmitida simultaneamente pelo canal do CCHN no Youtube, a Comissão de Seleção do Processo
Seletivo para contratação de professor substituto de que trata o Edital mencionado
precedentemente deu início à Prova de Aptidão Didática, com transmissão da reunião para
visualização das videoaulas encaminhadas pelos candidatos. Participaram desta etapa do processo
seletivo os seguintes candidatos, nesta ordem de apresentação e obtendo as seguintes médias finais,
conforme critérios estabelecidos no Anexo da Resolução nº 41/2011 – CEPE:

Ordem Candidato(a) Média Horário
1 Katia Regina Giesen 93,3 08:02 às 08:30
2 Felipe Coelho de Souza Ladeira 88,3 08:37 às 08:54
3 Jefferson da Silva Pontes 95,6 09:01 às 09:25
4 Natan Henrique Taveira Baptista 90,3 09:31 às 10:04

A Prova de Títulos (curriculum vitae) iniciou às 14h do dia 23 de setembro de 2021, sem a presença
dos candidatos. As notas obtidas pelos candidatos foram:



Ordem Candidato(a) Nota única
1 Katia Regina Giesen 37,4
2 Felipe Coelho de Souza Ladeira 18,2
3 Jefferson da Silva Pontes 82,2
4 Natan Henrique Taveira Baptista 74,1

Em seguida, a Comissão de Seleção reuniu-se e chegou a termo quanto ao Quadro Geral de Notas,
bem como à classificação dos candidatos aprovados, que é apresentada na tabela abaixo.

Candidatos em Ordem de
Classificação

Prova de
Aptidão Didática

Prova de
Títulos

Soma dos
pontos

Classificação
Média final Nota única

Jefferson da Silva Pontes 95,6 82,2 177,8 1º lugar
Natan Henrique Taveira Baptista 90,3 74,1 164,4 2º lugar
Katia Regina Giesen 93,3 37,4 130,7 3º lugar
Felipe Coelho de Souza Ladeira 88,3 18,2 106,5 4º lugar

Os candidatos Felipe Coelho de Souza Ladeira e Natan Henrique Taveira Baptista apresentaram
recursos referentes à pontuação de suas provas de títulos. A comissão de seleção reuniu-se para
analisar e responder individualmente aos questionamentos apresentados nos recursos.
Considerando-se a demanda de recontagem dos pontos de todos os candidatos, esta comissão
reavaliou os títulos e constatou que havia computado de forma equivocada a pontuação do
candidato Jefferson da Silva Pontes no item A (titulação), pois havia considerado tanto seu diploma
de mestre quanto a ata de defesa de doutorado, quando o correto é considerar apenas o título de
maior valor para fins de pontuação, passando, então, à exclusão de 20 (vinte) pontos de seu total,
referentes ao título de mestre. Ainda em relação aos recursos apresentados, a comissão respondeu
individualmente a cada um deles e decidiu acatar o recurso do candidato Felipe Coelho de Souza
Ladeira, que comprovou ter concluído todos os requisitos (defesa e depósito da tese) para a
obtenção do diploma de doutor, com declaração apresentada em conformidade com o edital deste
processo seletivo, tendo a sua pontuação elevada em 40 (quarenta) pontos, referentes ao título de
doutor. Em relação ao candidato Natan Henrique Taveira Baptista, seu recurso foi parcialmente
aceito, pois a comissão procedeu à recontagem de todos os pontos por ele solicitada, incluindo os
esclarecimentos necessários sobre as alterações realizadas, mas não aceitou sua declaração em
substituição ao diploma de doutor, pois nela consta que o candidato ainda não fez o depósito da
tese, o que impede a expedição tanto da ata quanto do título. Após novo cômputo, a comissão
chegou a um novo quadro de notas e resultado final, conforme tabela a seguir:



Candidatos em Ordem de
Classificação

Prova de
Títulos

(Nota única)

Prova de
Aptidão
Didática

(Média)

Soma dos
Pontos

Classificação

Final

Natan Henrique Taveira Baptista 76,9 90,3 167,2 1º

Jefferson da Silva Pontes 66,3 95,6 161,9 2º

Felipe Coelho de Souza Ladeira 58,2 88,3 146,5 3º

katia Regina Giesen 37,4 93,3 130,7 4º

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Presidente da Comissão de Seleção e eu,
Prof.ª Dr.ª Laura Ribeiro da Silveira, redigi o presente parecer que, após lido e aprovado, segue
assinado por mim e pelos demais membros da Comissão.

Vitória/ES, 01  de outubro de 2021.

Prof.ª Dr.ª Laura Ribeiro da Silveira
(Presidente)

Prof. Dr. Raimundo Nonato Barbosa de Carvalho                             Prof. Dr. Igor Castilho Porsette


