
 

ATA DE SELEÇÃO PÚBLICA DESTINADA À CONCESSÃO DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE 
ACADÊMICA PARA COORDENADORES DE ÁREA (PA1), DE TUTORIA E DE 

DISCIPLINA (PA2) E CONTEUDISTAS DE MATERIAL DIDÁTICO (PA3) DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO CONSÓRCIO CEDERJ E CAPES(UAB) 

Edital nº001/2022 
 

 

Reuniram-se em reunião virtual no dia 17 de junho de 2022, os professores membros da banca 

Agnaldo da Conceição Esquincalha (UFRJ) e Flávia dos Santos Soares (UFF) para avaliar a 

documentação dos candidatos a Seleção pública destinada à concessão de bolsas de 

produtividade Acadêmica para coordenadores de área (PA1) e conteudistas de material didático 

(PA3) dos cursos de Graduação oferecidos pelo consórcio CEDERJ e CAPES(UAB) por meio do 

Edital nº001/2022. Na banca de seleção foram avaliados 2 (dois) candidatos a Coordenador da 

disciplina de Matemática Básica, Pré-Cálculo e Cálculo - Maria Helena Andrade Silva e Tiago 

Destéffani Admiral; 2 (dois) candidatos a Conteudista para Introdução à Informática - Claudio 

Bonel da Silva, Julio Cesar Borges de Freitas - e 1 (um) candidato a Conteudista para Geometria 

Analítica - Fernando Gesteira de Lima. Para a seleção de Coordenador de disciplina de 

Matemática Básica, Pré-Cálculo e Cálculo foi aprovado com nota 6,4 (seis vírgula quatro) o 

candidato Tiago Destéffani Admiral. A candidata Maria Helena Andrade Silva foi considerada 

desclassificada pois não apresentou em sua totalidade a documentação comprobatória para a 

inscrição, conforme estipulado no item IV do Edital. Os três candidatos que se apresentaram 

para a seleção de Conteudista para Introdução à Informática e Geometria Analítica, foram 

considerados desclassificados por não terem apresentado documentação em sua totalidade a 

comprobatória para a inscrição conforme estipulado no item IV do Edital. Sem mais a tratar, esta 

ata segue assinada pelos membros da banca. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022.  
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