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CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2022 - REITORIA 
SELEÇÃO DE MONITORES PARA O PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLA 

ARENINHA - ESPORTE E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
 

 
RESULTADO DA ANÁLISE RECURSOS IMPETRADOS 

ENTREVISTA 
 
CIDADANIA 

RECLAMANTE RESPOSTA RESULTADO 

WESLEY MARTINS 
MOREIRA 

O candidato afirma ter 
conhecimento sobre o Projeto 
Escola Areninha e participação 
em projetos educacionais 
relacionados a licenciatura. 
Aspectos que outros candidatos 
também apresentaram e foram 
valorados pela comissão. Em 
relação ao conhecimento do 
Projeto frisamos que a carga 
horária será distribuída de 
segunda a sexta-feira, nos 
turnos manhã e tarde e não 
manhã ou tarde como o 
candidato acreditava. 
Candidatos com matrícula no 
turno diurno como é seu caso 
teriam dificuldade de assunção 
imediata e pelo período de 
execução do projeto. 
Informamos que o candidato 
está aprovado e ficará no 
cadastro de reserva, podendo 
ser convocado quando novas 
Escolas Areninhas estiverem 
em funcionamento. 

INDEFERIDO 
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MATEMÁTICA 

RECLAMANTE RESPOSTA RESULTADO 

Gabriel Rodrigues Da 

Silva 

 

O candidato afirma ter 
conhecimento sobre o Projeto 
Escola Areninha. Aspectos que 
outros candidatos também 
apresentaram e foram valorados 
pela comissão. Em relação ao 
conhecimento do Projeto 
frisamos que a carga horária 
será distribuída de segunda a 
sexta-feira, nos turnos manhã e 
tarde e não manhã ou tarde 
como o candidato acreditava. 
Candidatos com matrícula no 
turno diurno como é seu caso 
teriam dificuldade de assunção 
imediata e pelo período de 
execução do projeto. 
Informamos que o candidato 
está aprovado e ficará no 
cadastro de reserva, podendo 
ser convocado quando novas 
Escolas Areninhas estiverem 
em funcionamento. 

INDEFERIDO 

 
ESPORTES 

RECLAMANTE RESPOSTA RESULTADO 

Leilde Ramos de 
Oliveira 

Foi avaliado na entrevista em 
forma de arguição para todos os 
candidatos, o nível de 
conhecimento sobre o projeto 
ARENINHA; a capacidade de 
compreensão do papel do 
monitor no processo 
pedagógico para o ensino; o 
entendimento das implicações 
do cenário em que se 
desenvolve o projeto. A 
candidata apresentou 
desempenho compatível com a 
nota atribuída. 

INDEFERIDO 
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