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EDITAL FAPETI 06/2021 
Torna público a classificação do processo seletivo para 
banco de currículos de profissionais que atuarão em 
atividades ligadas à projetos na área da Educação a 
Distância, para atuar como como gestores pedagógicos. 

 

Constam dos quadros abaixo as classificações dos candidatos para cada vaga.  

GP – GESTOR PEDAGÓGICO DE CURSO - PEDAGOGIA – EAD 

 

 

GP – GESTOR PEDAGÓGICO DE CURSO - APICULTURA E MELIPONICULTURA – EAD 

 

 

Taubaté, 01 de Julho de 2021 

Atende os 
critérios do 

EDITAL
Candidato Curso 

a.    Os candidatos deverão 
enviar arquivos digitais com 

cópias das documentações que 
comprovem os requisitos dos 

itens 3 e 4 deste edital.

b.    Os candidatos devem 
enviar o currículo lattes. 

c.    Todos os candidatos que 
atenderem minimamente os 

requisitos farão parte do 
banco de currículos.

d.    A classificação levará em 
conta o tempo de experiência 
profissional comprovada em 

atividades correlatas às 
atividades descritas no item 5 

deste edital e Entrevista.

e) Os pontos referentes aos 
títulos, descritos no Quadro I - 
Títulos, terão efeitos somente 

na classificação final. 

Entrevista 
(pontuação 0 a 10)

Pontuação 

Sim Ely Soares do Nascimento Pedagogia - EAD OK Ok OK Ok 3 10 13

Atende os 
critérios do 

EDITAL
Candidato Curso 

a.    Os candidatos deverão 
enviar arquivos digitais com 
cópias das documentações 

que comprovem os requisitos 
dos itens 3 e 4 deste edital.

b.    Os candidatos devem 
enviar o currículo lattes. 

c.    Todos os candidatos que 
atenderem minimamente os 

requisitos farão parte do 
banco de currículos.

d.    A classificação levará em 
conta o tempo de experiência 
profissional comprovada em 

atividades correlatas às 
atividades descritas no item 5 

deste edital e Entrevista.

e) Os pontos referentes aos 
títulos, descritos no Quadro I - 
Títulos, terão efeitos somente 

na classificação final. 

Entrevista 
(pontuação 0 a 10)

Pontuação 

Sim Lídia Maria Ruv Carelli Barreto Apicultura e Meliponicultura - EAD OK Ok OK Ok 4 10 14


