
  

 

 

EDITALNº
 

PROCESSO SELETIVO PARA 
OBJETO DO CONVÊNIO IFES

 
 

PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
 
Em conformidade com os critérios de avaliação 
apresentados os resultados de pontuação 
seletivo, de acordo com as entrevistas realizadas em 16/06/2021, bem como a totalização dos 
pontos das 1ª e 2ª fases, resultando na classificação preliminar
 

 
Candidatos(as) 

Jussana Teixeira Castro 
Leonardo Ribeiro Baiocco 
Roberta Andrade de Moraes 
Marques 

(*) As entrevistas foram realizadas com duração de 30 minutos para cada candidato(a), 
banca de avaliadores o coordenador do Projeto Facto n.º 171 (PEPAC/Recepac), professor Tadeu 
Pissinati Sant’Anna, do Ifes, e duas colaboradoras da Facto, Roberta 
integrantes da equipe do Escritório de Projetos, setor em que a vaga de emprego será preenchida. As 
pontuações atribuídas aos candidatos
representante do Ifes e uma única nota dada
referência um roteiro padrão com d
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EDITALNº23/2021–FACTO/IFES/EJA 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFISSIONAL DE APOIO AO PROJETO 
OBJETO DO CONVÊNIO IFES-EJA-FACTO 004/2021 

2ª FASE 
PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS NAS ENTREVISTAS E TOTALIZAÇÃO DE PONTOS

e com os critérios de avaliação divulgados no Edital Facto 23/2021, a seguir são 
de pontuação auferidos pelos candidatos na 2ª Fase do processo 

as entrevistas realizadas em 16/06/2021, bem como a totalização dos 
resultando na classificação preliminar. 

Pontuações 
1ª Fase: 

Formação e 
Experiência 

2ª Fase: 
Entrevista 
(Médias)* 

Total 

70 68 138 
110 71 181 

e de Moraes 70 86,25 156,25

(*) As entrevistas foram realizadas com duração de 30 minutos para cada candidato(a), 
o coordenador do Projeto Facto n.º 171 (PEPAC/Recepac), professor Tadeu 

es, e duas colaboradoras da Facto, Roberta Vantil e Patrícia 
integrantes da equipe do Escritório de Projetos, setor em que a vaga de emprego será preenchida. As 
pontuações atribuídas aos candidatos(as) correspondem à média simples entre as notas dadas pelo 
representante do Ifes e uma única nota dada conjuntamente pelas representantes da Facto

dezesseis (16) questões. 

Vitória,
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O PROJETO 
 

NAS ENTREVISTAS E TOTALIZAÇÃO DE PONTOS 

ivulgados no Edital Facto 23/2021, a seguir são 
na 2ª Fase do processo 

as entrevistas realizadas em 16/06/2021, bem como a totalização dos 

Classificação 
Preliminar  

 3ª 
 1º 

156,25 2ª 

(*) As entrevistas foram realizadas com duração de 30 minutos para cada candidato(a), tendo como 
o coordenador do Projeto Facto n.º 171 (PEPAC/Recepac), professor Tadeu 

e Patrícia Torezani, que são 
integrantes da equipe do Escritório de Projetos, setor em que a vaga de emprego será preenchida. As 

correspondem à média simples entre as notas dadas pelo 
pelas representantes da Facto, tendo como 

, 17 de junho de 2021. 
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