
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL E DE DESENVOLVIMENTO
Parecer Conclusivo - Concurso Publico - Edital n® 30/2021

CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR EFETIVO / 
ADJUNTO / COM DEDICAgAO EXCLUSIVA, PARA A AREA/SUBAREA: PSICOLOGIA/PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDITAL N9 30/2021 - D.O.U. 5 DE AGOSTO DE 2021.

PARECER CONCLUSIVO

No dia seis de dezembro de dois mil e vinte um; as 08:15, com a presen^a da Comissao Examinadora, 
composta pelas Professoras Doutoras: Paola Biasoli Alves (Presidente e relatora) - UFMT; Irani Iracema de 
Lima Argimon - PUCRS; e Simone Cagnin - UERJ foi iniciada a PROVA ESCRITA (obrigatoria, dissertativa, de 
carater eliminatorio e classificatorio) do Concurso de que trata o Edital 30/2021. As 08:20 na presen^a de 
todos, os oito pontos publicados no Edital para a aplica^ao das provas, foram apresentados aos candidates, 
a saber: (1) Abordagens teoricas no estudo do desenvolvimento na adultez e na velhice; (2) Questoes atuais 
de pesquisa e metodos de investiga^ao cientifica na adultez e no envelhecimento; (3) Fatores de risco e de 
protegao para o desenvolvimento na adultez e na velhice; (4) Desenvolvimento afetivo, psicossocial e 
cognitive na adultez e na velhice; (5) Avalia^ao psicologica e neuropsicologica do desenvolvimento na 
adultez e na velhice; (6) Intervengao e reabilitagao cognitiva na adultez e no envelhecimento; (7) Eventos 
de vida e transi?6es no desenvolvimento na adultez e na velhice e; (8) Promo?ao de desenvolvimento 
saudavel na adultez e na velhice no contexto das poli'ticas publicas. As 08:37 foi sorteado para a Prova 
Escrita o ponto n^ 5 (cinco), “Avalia^ao psicologica e neuropsicologica do desenvolvimento na adultez e na 
velhice". Antes do inicio da prova, os candidates escolheram codigos pre-definidos, que ficaram sob a 
guarda e responsabilidade da TAE. A Comissao Examinadora nao teve acesso a relagao candidato-codigo. A 
lista de presenga (sem os codigos de identifica^ao) foi assinada pelos candidates sendo que, dos 45 
(quarenta e cinco) inscritos e deferidos, compareceram 25 (vinte e cinco) candidates devidamente 
documentados: A consulta bibliografica iniciou as 08:40, com dura^ao de 60 minutes, conforme 
estabelecido no Edital. A banca propos e houve concordancia de todos os candidates de que o ponto 
sorteado para a prova escrita nao retornara para sorteio da prova didatica. As 09:40 foram recolhidos os 
equipamentos eletronicos, o material de consulta e o de anotagoes. A Prova Escrita iniciou as 09:46 e as 
12:46 a Comissao Examinadora declarou encerrada a primeira etapa do concurso na presen^a dos dois 
ultimos candidates. As 14h00min (do mesmo dia) a Comissao iniciou a corregao das provas, de acordo com 
os criterios estabelecidos no Art. 26 § 39: /. Domi'nio e precisao do conhecimento na area objeto do 
concurso; II. Coerencia na construgao do argumento e precisao logica do raciocinio e III. Forma de 
expressao, considerando a fluencia discursiva em termos de corregao linguistica, coesdo, coerencia e 
legibilidade. As corregoes finalizaram no dia 06/12/2021, as 18h30min, e o resultado foi publicado as 
19h30min do mesmo dia. Todos os candidates tiveram acesso a chave de respostas antes da divulgagao do
resultado. O resultado (notas e ordem de classificagao) desta etapa foi:

QUADRO DE NOTAS E CLASSIFICAgAO DA PROVA ESCRITA
MEDIACODIGO ORDEMCANDIDATO RESULTADO

19Claudia Paresqui Roseiro 80,00 APROVADON4VXV
25Daniela Dadalto Ambrozine Missawa 76,50 APROVADOV3JL3

APROVADO 35Dayse da Silva Albuquerque 76,009X51S
45Eduarda Rezende Freitas 75,50 APROVADOBUKB0

APROVADO 55Katia Nahum Campos 72,00DS11B
Desclassificado(a)Leandra Lucia Moraes Couto 60,00BFNMQ
Desclassificado (a)Felipe Salvador Grisolia 60,0004V4J
Desclassificado (a)Juliana Peterle Ronchi 60,0012MDN
Desclassificado(a)Lady Daiane Martins Ribeiro 60,00RLENJ
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Caroline Benezath Rodrigues Bastos Desclassificado(a)CJPDL 60,00
Doralucia Gil da Silva Desclassificado(a)CD49K 60,00
Mayara Gama de Lima Desclassificado(a)4P8KP 60,00
Isabela Medeiros de Almeida Desclassificado(a)5858X 60,00
Thais Yazawa Desclassificado(a)N0V3K 60,00
Bruno de Brito Silva Desclassificado(a)1EKCH 57,50
Hellen Fonseca de Sousa da Costa Vale Desclassificado(a)H8J2M 57,50
Daiana Stursa de Queiroz Desclassificado(a)OBLQ4 55,00

Desclassificado(a)Roberta Andrade e BarrosBJLQS 55,00
lana de Souza Pereira Desclassificado(a)9KEXU 55,00

Isabele Santos Eleoterio Desclassificado(a)PTPV4 50,00
Bruna Ceruti Quintanilha Desclassificado(a)VF2PQ 48,00
Tui'la Maciel Felinto Desclassificado(a)0X2B2 47,50
Cibele Soares da Silva Costa Desclassificado(a)45,00CNC25
Man'lia Meneghetti Bruhn Desclassificado(a)8D4ME 42,50

Desclassificado(a)Lilian Gazzoli Zanotelli 22,50PER6Q

Adriana Elisa de Alencar Macedo Ausente
Tabita Aija Silva Moreira Ausente

Jacqueline Meireles Ausente
Thalita Lays Fernandes de Alencar Ausente
Maria do Rosario de Fatima Rodrigues Ausente

Eveline Tonelotto Barbosa Pott Ausente

Ana Paula Sesti Becker Ausente

Naite Andreao Passes Ausente

Danielle de Souza Costa Ausente

Marcelo Naputano Ausente

Cledione Jacinto de Freitas Ausente

Maira Lopes Almeida Ausente

Andressa Melina Becker da Silva Ausente

Mauricio Mathias Rodrigues Ausente

Lis Albuquerque Melo Ausente

Silvia Lorenzoni Perim Seabra Ausente

Livia Botelho Felix Ausente

Saulo Gantes Tractenberg Ausente

Taiane Costa de Souza Lins Ausente

Jonas Jardim de Paula Ausente

De acordo com a Resolu?ao 03/2021, o Art. 28 § 2^ O prazo para interposigao de recurso quanto a nota 
obtida no prova escrita sera de ate 48 (quarenta e oito) boras apos a divulgagao da referida nota, portanto 
a partir das 19h30min do dia 06/12/2021, ate as 19h30min do dia 08/12/2021. No dia 07/12/2021 
13h:43min, a candidata Leandra Lucia Moraes Couto protocolou recurso atraves do Processo Digital n^ 
23068.077399/2021-71 com pedido de revisao da prova o que foi devidamente acatado pela Comissao. 
Tambem, na resposta ao recurso, foram apresentadas as analises e considera^oes da Comissao, que
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manteve a desclassifica^ao da candidata na prova escrita. Os documentos de inteiro teor, da solicitagao da 
candidata assim como a resposta ao recurso foram anexados ao Processo Digital mencionado.

SORTEIOS DO PONTO E DA ORDEM DE APRESENTA£AO - As 07h20min, do dia oito de dezembro de 2021,
com a presenga da Comissao Examinadora, composta pelas Professoras Doutoras: Paola Biasoli Alves 
(Presidente e relatora) - UFMT; Irani Iracema de Lima Argimon - PUCRS; e Simone Cagnin - UERJ foi 
realizado, o sorteio do ponto e o da ordem de apresentagao da Prova de Aptidao Didatica do Concurso de 
que trata o Edital 30/2021. Estiveram presentes os cinco (05) primeiros candidates dassificados na prova 
escrita que assinaram a lista de presenga. Para o sorteio, o ponto numero (5) Avaliagao psicologica e 
neuropsicologica do desenvolvimento na adultez e na velhice sorteado para a prova escrita, foi retirado, 
conforme acordado com os candidates e registrado na Ata da prova Escrita. Foram pontos disponibilizados 
para o sorteio: (1) Abordagens teoricas no estudo do desenvolvimento na adultez e na velhice; (2) 
Questoes atuais de pesquisa e metodos de investigagao cientifica na adultez e no envelhecimento; (3) 
Fatores de risco e de protegao para o desenvolvimento na adultez e na velhice; (4) Desenvolvimento 
afetivo, psicossocial e cognitivo na adultez e na velhice; (6) Intervengao e reabilitagao cognitiva na adultez e 
no envelhecimento; (7) Eventos de vida e transigoes no desenvolvimento na adultez e na velhice e; (8) 
Promogao de desenvolvimento saudavel na adultez e na velhice no contexto das politicas publicas. As 07:30 
foi sorteado o ponto para a Prova de Aptidao Didatica, sendo ele o ponto n^ 2 (dois) "Questoes atuais de 
pesquisa e metodos de investigagao cientifica na adultez e no envelhecimento". Na sequencia, foram 
sorteados os nomes das candidatas para a ordem de apresentagao, a saber:_______________________

ORDEM DE APRESENTACAO - PROVA DE APTIDAO DIDATICA
HORARIOCANDIDATON2

07:30-08:30Eduarda Rezende Freitas1.
08:40-09:40Daniela Dadalto Ambrozine Missawa2.
09:50-10:30Dayse da Silva Albuquerque3.
10:30-11:30Claudia Paresqui Roseiro4.
11:30-12:30Katia Nahum Campos5.

Apos os sorteios de ponto e ordem de apresentagao as candidatas fizeram a entrega do curnculo no padrao 
da Plataforma Lattes, devidamente documentado (por copias simples, paginadas e rubricadas pelos 
proprios candidates), para comprovar as informagoes a serem pontuadas conforme o Anexo III da 
Resolugao 03/2021. Por decisao da Comissao, os pianos de aula serao entregues no dia da apresentagao da 
Prova de Aptidao Didatica. A sessao foi encerrada as 07h:40min.

PROVA DE APTIDAO DIDATICA - iniciou as 07:30h00min do dia nove de dezembro de 2021, com a presenga 
da Comissao Examinadora, composta pelas Professoras Doutoras: Paola Biasoli Alves (Presidente e relatora)
- UFMT; Irani Iracema de Lima Argimon - PUCRS; e Simone Cagnin - UERJ foi realizada a aplicagao da Prova 
de Aptidao Didatica do Concurso de que trata o Edital 30/2021. Os cinco (05) candidates aprovados na 
Prova Escrita assinaram a lista de presenga e entregaram os Pianos de Aula (tres vias) e os Pianos de 
Trabalho (cinco vias). Em seguida iniciaram as apresentagoes com duragao entre 40 e 60 minutos. A 
primeira candidata, Eduarda Rezende Freitas iniciou a apresentagao as 07h30min e terminou as 08h24min 
(54min); a segunda candidata Daniela Dadalto Ambrozine Missawa, iniciou as 08h42min e terminou as 
09h32min (50min); a terceira candidata Dayse da Silva Albuquerque iniciou as 09h50min e terminou as 
10h42min (52min); a quarta candidata, Claudia Paresqui Roseiro, iniciou as ll:00min e terminou as 
llh45min (45min); e a quinta candidata, Katia Nahum Campos, iniciou as llh57min e terminou as 
12h47min (50min). A avaliagao da Prova de Aptidao Didatica foi avaliada de acordo com a Resolugao 
03/2021 Art. 30. O julgamento da prova de aptidao diddtico-pratica sera feito de acordo com os criterios ^ 
apresentados no Anexo II. (I. Dominio do Conteudo; II. Sequencia Logica e Coerencia Do Conteudo; e, III. 
Concisao). Por fim, as notas desta etapa foram:
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RESULTADO DA PROVA DE APTIDAO DIDATICA
CLASSIFICACAOAvaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3NOME DO CANDIDATO MEDIA

Daniela Dadalto Ambrozine Missawa 84,00 85,00 86,00 85,00 1-
Eduarda Rezende Freitas 76,00 75,00 76,00 75,66 2°

desclassificadaKatia Nahum Campos 57,00 55,00 53,00 55,00
desclassificadaDayse da Silva Albuquerque 55,00 48,00 50,00 51,00
desclassificadaClaudia Paresqui Roseiro 54,00 52,00 44,00 50,00

PROVA DE TITULOS, iniciada as 14h00min, do dia nove de dezembro de 2021, com a presen^a da Comissao 
Examinadora, composta pelas Professoras Doutoras: Paola Biasoli Alves (Presidente e relatora) - UFMT; 
Irani Iracema de Lima Argimon - PUCRS; e Simone Cagnin - UERJ foi realizada a Prova de Titulos do 
Concurso de que trata o Edital 30/2021. A prova, de carater classificatorio, foi pontuada a partir da analise 
do Curriculum Vitae, conforme estabelecido na Resolugao 03/2021 Art. 34 § 2^ Os candidates aprovados 
deverao entregar seu curricula no padrdo da Plataforma Lattes, devidamente documentado (par capias 
simples, paginadas e rubricadas pelas proprios candidates); [...] e § 39 O periodo maxima de abrangencia da 
produgao cientifica, artistica, tecnica ou tecnologica mencionados no caput deste artigo deverd ser de 10 
(dez) anas. De acordo com o Art. 40. § l9 O calculo da note final da prova de titulos sera feito considerando- 
se o total de pontes obtidos pelo candidate, de acordo com o Anexo III desta Resolugao. A pontua^ao 
individual de cada candidate foi: Eduarda Rezende Freitas: 152,00; Daniela Dadalto Ambrozine Missawa: 
121,10. Ainda no Art. 40. § 29 A prova dos titulos sera aplicada em conjunto por todos os examinadores, 
devendo ser atribulda uma unica note de 0 (zero) a 100 (cem) para cada candidate, que sera registrada na 
planilha de atribuigao de note individual. § 39 Caso algum candidate apresente pontuagao superior a 100 
(cem) no exame de titulos, conforme previsto nos § 1? e § 2? deste artigo, a comissao examinadora deverd 
atribuir a note 100 (cem) ao candidate mais pontuado; as notes dos demais candidates serao calculadas 
com base na formula: Nota = (Pontuagao/Mdximo) x 100, em que: Pontuagao = numero de pontes obtidos 
pelo candidato; Maximo = numero de pontes obtidos pelo candidate com maior pontuagao. Por fim, 
adequando os valores das pontuagoes ao § 3 da resolugao, as notas classificatorias desta etapa foram 
conforme tabela abaixo:

MEDIANOME DO CANDIDATO
Eduarda Rezende Freitas 100,00
Daniela Dadalto Ambrozine Missawa 79,67

A apresentagao dos pianos de trabalho (de carater classificatorio) teve im'cio as 09h00min do dia dez de 
dezembro de dois mil e vinte urn, com a presenga da Comissao Examinadora, composta pelas Professoras 
Doutoras: Paola Biasoli Alves (Presidente e relatora) - UFMT; Irani Iracema de Lima Argimon - PUCRS; e 
Simone Cagnin - UERJ foi realizado o sorteio para a ordem de apresentagao do Plano de Trabalho e, as 
08hl5min iniciaram as apresentagoes. Esta prova, de acordo com a Resolugao 03/2021 Art. 35, consiste na 
apresentagao publica, de urn piano de trabalho de autoria do candidato, no qua I apresente suas propostas 
para o desenvolvimento de suas futuras atividades de ensino, pesquisa e extensao na area de conhecimento 
do concurso. De acordo com §19 do mesmo artigo, as atividades deverao ser detalhadas quanto a opgdes 
teorico-metodologicas e praticas para assegurar a aprendizagem no tocante a ensino, quanto a projetos de 
pesquisa em uma perspectiva de medio prazo, e a projetos de extensao que levem a UFES a contribuir para 
a solugao de problemas da sociedade. Os criterios de avaligao constam no Art. 36 da mesma resolugao, a 
saber; /. conhecimento e clareza na exposigao do assunto; II. consistencia e viabilidade teorica e/ou tecnica; 
III. adequagao e atualidade do piano em relagao a area objeto do concurso. As apresentagoes para a 
realizagao da Prova de Plano de Trabalho foram sorteadas conforme abaixo. Cada apresentagao teve a 
duragao de 30 (trinta) minutos. As notas classificatorias desta etapa foram:
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RESULTADO DA PROVA DE PLANO DE TRABALHO
MEDIA CLASSIFICACAONOME DO CANDIDATO

Eduarda Rezende Freitas 85,00 jg Lugar
Daniela Dadalto Ambrozine Missawa 79,00 2g Lugar

Conforme a Resolu^ao 03/2021, Titulo V, que trata da avalia^ao das provas, da reprovagao e da 
classifica^ao dos candidates, a analise das provas descritas, excetuando-se a prova de titulos, foram 
avaliadas com notas definidas em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em numeros inteiros. Os 
titulos foram pontuados de acordo com os valores estipulados no Anexo III da mesma Resolu^ao e, o 
calculo da nota final da prova de titulos considerou o total de pontos obtidos pelo candidate e, foi aplicada 
em conjunto por todos os examinadores. Foi atribuida uma unica nota de 0 (zero) a 100 (cem) para cada 
candidate, que foi registrada na planilha de atribuigao de nota individual, conforme o Art. 40 § 1 e § 2. 
Assim, a Comissao Examinadora do Concurso, chegou ao resultado final descrito na tabela abaixo.

RESULTADO FINAL DAS PROVAS (NOTAS E CLASSIFICACAO)

MEDIA FINAL NOTA UNICA
MEDIA CLASSIFICACAOSOMA

APTIDAO
DIDATICA

PLANO
TRABALHO

ESCRITACANDIDATO TITULOS

336,16 84,04 19Eduarda Rezende Freitas 75,50 75,66 100,00 85,00

Daniela Dadalto Ambrozine Missawa 76,50 85,00 79,67 79,00 320,17 80,04 2°

Apos a conclusao dos trabalhos, as atividades da Comissao Examinadora encerraram-se as dezessete boras 
deste dia e, nada mais a tratar, eu, Presidente deste concurso encerrei a sessao, lavrei este Parecer que 
sera lido e assinado pelos demais. Vitoria (ES), 10 de dezembro de 2021.

( I
■

Profs. DrS. Paola Biasoli Alves
Presidente da Comissao Examinadora 

Membro Externo - UFMT

/ profs. Drs. SHmone Cagnin
Membro Externo - UERJ

r\aM
Profs. Drs. Irani Iracema de Lima A

Membro Externo - PUC/RS
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