
 
 

EDITAL Nº 005/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
  

CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DA ENTREVISTA  
  
A CEGECON faz saber que realizará nos termos da CLT, Processo Seletivo Simplificado para contratação e formação de                  
cadastro reserva, com vistas à contratação de profissionais, objetivando atender às necessidades do CEGECON, para os cargos                 
vide quadro de vagas, por prazo indeterminado.  
  
DA ENTREVISTA  
1. A Entrevista visa verificar o grau de aderência entre as competências requeridas pelo cargo e as apresentadas pelo                   
candidato. 
2. Serão convocados para a Entrevista e Prova e/ou Aula, 6 candidatos por vaga de cadastro reserva, desde que aprovado na                     
avaliação curricular. 
3. Os candidatos serão avaliados, individualmente, por uma banca examinadora composta por, no mínimo, 2 (dois)                
profissionais, sendo representantes dos ITEGOS e da Unidade Administrativa do  CEGECON. 
4. A Entrevista terá duração total de, no máximo, 20 minutos por candidato. 
5. A Entrevista consistirá na averiguação das competências exigidas para o cargo, conforme anexo II e discriminada no anexo                   
III (modalidade/tema). 
6. Na Entrevista serão pontuadas as competências conforme atendimento aos critérios descritos nos quadros abaixo: 
 
Quadro 1 

Vaga Competência Ótimo 
   5  

Bom  
  4 

Regular 
    3 

Fraco 
   2 

Nulo 
   0 

Nota 

 
 
Administrativas 
(Entrevistas – 
Anexo III) 

Componente 
Curricular 

      

Apresentação       

Comunicação       

Relacionamento 
Interpessoal 

      

Resiliência       

Proatividade       

Total de Pontos 30 

 
 
Quadro 2  

Quesitos a serem observados Ótimo  
   5 

Bom  
  4 
 

Regular  
  3  

Fraco 
   2 

Nulo 
  0 

Nota 

01 . O plano de aula foi corretamente 
elaborado. 

      

02. O professor colocou com clareza 
os objetivos da aula. 

      

03. O conteúdo foi apresentado de 
modo claro, sugestivo e interessante. 

      

04. Possui boa entonação de voz, 
postura e gestos adequados. 
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05. Os meios de ensino apresentados 
aos alunos ajustam-se ao conteúdo da 
aula. 

      

06. O professor demonstra segurança 
em relação aos conteúdos da aula, 
revelando conhecer os princípios 
fundamentais. 

      

07. Usa linguagem técnica-científica 
correta e adequada ao conteúdo. 

      

08. O professor utilizou exemplos 
corretos e adequadas para enriquecer 
os conteúdos. 

      

09. Em caso de aula prática. 
a- a demonstração prática foi 
relevante. 
 

      

b- Usa com habilidade e segurança os 
recursos didáticos escolhidos para a 
aula prática. 

      

SOMATÓRIA  TOTAL DE PONTOS 

 
 
7. A nota da Entrevista será o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. 
8 . A prova tem caráter eliminatório, sendo a pontuação mínima exigida para classificação de 6,0 pontos e terá duração de 1                      
hora e 30 minutos. 
9 . As vagas que tiverem o plano de aula como critério de avaliação, serão classificados os candidatos que atingirem a                     
pontuação mínima de 60% da somatória dos pontos. 
10. No dia da Entrevista, o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 20 minutos,                  
portando documento original de identificação. 
11. Não será admitida a entrada nas salas de avaliações de candidato que se apresente após o horário estabelecido para o seu                      
início. 
12. O candidato somente terá acesso aos locais da realização das avaliações mediante apresentação obrigatória do                
Documento Original de Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação                  
do candidato. Como não ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que                  
autenticadas. 13. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas             
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas                
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; carteira de trabalho e               
previdências social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de                    
setembro de 1997). 
14. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas, locais e horários divulgados neste Edital.                   
15. Não haverá segunda chamada ou repetição da Entrevista. 
16. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das avaliações como justificativa de sua                 
ausência. 
17. O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em                  
sua eliminação automática do Processo Seletivo. 
18. Serão atribuídas notas por examinador, para cada candidato. 
19. Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver, na ordem apresentada: 
a) Maior nota na Entrevista na competência Componente Curricular/ PLANO DE AULA.  
b) Maior nota na Entrevista na competência Apresentação/ LINGUAGEM TÉCNICA-CIENTÍFICA. 
 c) Caso o empate persista, terá preferência o candidato de maior idade.  
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DO LOCAL DAS ENTREVISTAS: 
 
– Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França – ITEGO, sito a Av. Universitária n. 1.750 – Setor                      

Universitário, em Goiânia – Goiás.  
 –  Unidade de Apoio – Rua 1128 Qd. 270 Qd, 238 Lt. 40 Setor Marista. 
 –  Rua Aeroporto s/n, Setor Aeroporto  Cidade de Goiás – Goiás. 
 
 
  
  
Dos Convocados 

COD. DO 
CARGO 

DIA  HORÁRIO CANDIDATO  SALA 

202 23/11/17 15h Laís de Carvalho Pereira Guerra Sala dos Professores 

300 23/11/17 9h30 Elaine Ribeiro da Silva Laboratório de Informática 

300 23/11/17 9h30 Paulo Ricardo Alves de Oliveira Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Thays Rodrigues Cardoso Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Bruno Barbosa Nunes da Silva Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Thatyane Cristina Almeida Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Vivian de Sousa Sá Marques Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Euna Cristina Lima Mendes Adorno Laboratório de Informática  

300 23/11/17 9h30 Liandra Cristina Ferreira Rizzo Laboratório de Informática  

301 23/11/17 9h30 Elaine Ribeiro da Silva Laboratório de Enfermagem 

301 23/11/17 10h Denise Pereira da Silva Laboratório de Enfermagem 

301 23/11/17 10h30 Vanderli Rodrigues de Oliveira Almeida Laboratório de Enfermagem 

200 24/11/17 14h José Marcos Ferreira de Souza Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h Bruna Nascimento Lopes Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h João Victor Martins Moreira Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h José Marcos Lyra Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h Leonardo Zadorosny Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h Ryton Paes Moura Sala de Reuniões 

201 24/11/17 14h Fernando Gonçalves Monteiro Sala de Reuniões 

 
Goiânia, 22 de novembro de 2017 

 
 

Comissão do Processo Seletivo 
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