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Aos vinte e dois dias do mês de junho, às dezoito horas, a banca avaliadora do processo 

seletivo nº SEI-2600004/000477/2022, se reuniu de forma remota para atribuir a 

pontuação dos candidatos inscritos, de acordo com os critérios estipulados no Edital 

nº001/2022 da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado 

do Rio de Janeiro – Fundação CECIERJ.  O processo de seleção dos candidatos a Bolsa 

para Coordenador de Disciplina, no Curso de Ciências Biológicas da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foi conduzido pela Diretoria Acadêmica da Fundação 

CECIERJ e pelas Professoras da UERJ Alessandra Alves Thole, Anatalia Kutianski 

Gonzalez Vieira e Fátima Kzam Damaceno de Lacerda. O presente Edital teve onze 

candidatos inscritos a seguir relacionados: Ana Lucia Rosa Nascimento, Cherley Borba 

Vieira de Andrade, Patricia Domingos, Carlos Eduardo Malavasi Bruno, Celso Lopes de 

Carvalho, Fabiana Costa Silva Santana dos Santos, Luana Carneiro, Rodrigo dos Santos 

Diaz, Sandro Pinheiro da Costa, Sheila da Mota dos Santos e Waldiney Cavalcante de 

Mello. Em uma primeira análise da documentação enviada através do link de inscrição 

(https://inscricao.cecierj.edu.br/editais/), dos onze candidatos inscritos, oito foram 

desclassificados de acordo com o item IV.3. do Edital que institui que “A ausência de 

qualquer um dos documentos acima (IV.1.1, IV.1.2, IV 1.3 ou IV 1.3.1, IV.1.4, IV.1.5) 

acarretará na eliminação do candidato.” Os candidatos desclassificados não anexaram, 

entre outros documentos, o Projeto de Ação Pedagógica da Disciplina. Após a avaliação 

da documentação das três candidatas que cumpriram o item IV.3, a banca atribuiu as 

médias de cada critério, compondo a nota final:  9,40 para a candidata Patricia Domingos, 

na função de Coordenador de disciplina na área Ambiental e Biodiversidade; 6,40 para a 

candidata Ana Lucia Rosa Nascimento, na função de Coordenador de disciplina na área 

de Coordenação de Infraestrutura de Laboratórios de Ensino das Ciências Biológicas e 

6,20 para a candidata Cherley Borba Vieira de Andrade, também na função de 

Coordenador de disciplina na área de Coordenação de Infraestrutura de Laboratórios de 

Ensino das Ciências Biológicas. Portanto, as três candidatas avaliadas estão aprovadas 

para o cadastro de reserva de suas funções, no Curso de Ciências Biológicas da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E para constar, eu, Alessandra Alves Thole, 

lavrei a presente ata que, em concordância com os demais membros da banca, está 

aprovada e assinada. 
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