
 

 

 

RESULTADO: ENTREVISTA 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

2020/1 

Baseados na entrevista e na demanda do curso de Pedagogia foram selecionados os 

candidatos que possuem o perfil e a formação adequada para os seguintes módulos: 

Curso Módulos 

 
 
PEDAGOGIA 

Didática e Organização da Aprendizagem 

Fundamentos, Metodologia e Processos Avaliativos na Educação Infantil 

Crianças e infâncias: identidade pessoal, social e cultural na Educação Infantil 

Psicomotrocidade, brinquedos e brincadeiras 

Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil 

  

Os demais candidatos não mencionados abaixo já se encontram no cadastro reserva para 

suprir possíveis futuras demandas. Importante ressaltar que a graduação de cada candidato é fator 

determinante para aderência dos módulos apresentados acima e também no edital, além de possuir 

pós-graduação, experiência na Educação Básica e no Ensino Superior. Aqueles que foram 

mencionados na tabela a seguir devem comparecer, com 15 (quinze) minutos de antecedência, na 

secretaria da Faculdade Insted - rua 26 de Agosto, nº 63 – na data e horário determinados. 

CANDIDATO1 DATA DA PROVA DIDÁTICA2 HORÁRIO3 

Ana Paula Zaikievicz 30/09 – 2ª feira 18h30min 

Cidnei Amaral de Mello 30/09 – 2ª feira 19horas 

Jakes Charles Andrade de Figueiredo 30/09 – 2ª feira 19h30min 

Marcelo Correa Pires 30/09 – 2ª feira 20horas 
 

 Agradecemos a todos e a todas pelo desejo em fazer parte da nossa faculdade e ressaltamos 
que a não seleção dos nomes nesse momento, não descarta a possibilidade de estar conosco em 
outra oportunidade.  

 
 

Daniela F. Viduani Sopran Gil 
Coordenadora Pedagógica da Faculdade Insted 

Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade Insted  

                                                           
1
 Resultado por ordem alfabética 

2
 A prova didática consistirá em apresentar um plano de aula (aula de 3h/a de duração) na perspectiva das 

Metodologias Ativas, de um tema de livre escolha do candidato.  
3
 Comparecer com 15 minutos de antecedência para prova didática com a Coordenadora Pedagógica e do 

Curso de Pedagogia, profª Daniela Gil. Na oportunidade, outros profissionais farão parte da banca 
examinadora. 


