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Ata da avaliação inicial da Comissão de Avaliação do 
Processo seletivo da Tecnatus, referente ao edital de 
fluxo contínuo Nº 1/2019, publicado em 25 de abril de 
2019, realizada no dia 10 de junho de 2020. 

 

Ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por 1 
meio de videoconferência, realizou-se a Reunião da Comissão de Avaliação do 2 
Processo Seletivo referente ao edital Nº 1/2019 da Tecnatus, sob a presidência do 3 
professor Evans Paiva da Costa Ferreira, e com a presença de Algeria Varela da Silva 4 
e Tathiany Deyse Fernandes Rocha. PAUTA: 1) Avaliação da proposta 5 submetida ao 5 
edital de fluxo contínuo Nº 1/2019 da Tecnatus. A avaliação foi procedida pelos 6 
membros da comissão examinadora em observância ao disposto no Regimento Interno 7 
da Tecnatus e ao Edital Nº 1/2019. Inicialmente, verificou-se a efetivação do 8 
pagamento da taxa de inscrição e se a documentação enviada correspondia aos itens 9 
exigidos pelo edital para a etapa de pré-incubação na modalidade residente, em que se 10 
inscreveram. Após a avaliação inicial da documentação, constatou-se a apresentação 11 
do comprovante de pagamento com valor de R$50,00 com data de 22/05/2020. A 12 
proposta 5 foi avaliada de modo independente por cada um dos examinadores e 13 
discutido o item 8.4, onde chegou-se ao consenso de que o arquivo único enviado em 14 
pdf contempla as duas alíneas a e b, portanto verifica-se a presença, em separado, do 15 
Curriculum Vitae atualizado no padrão Lattes com 5 páginas e a proposta completa 16 
contendo 8 páginas. A nota final foi obtida pela média aritmética entre os três 17 
avaliadores, considerando 2 (duas) casas decimais, sendo a nota do presidente: 6,70; 18 
nota do primeiro avaliador 6,80; nota do segundo avaliador: 7,50 e média final: 7,00. 19 
Desse modo, consideramos que a proposta foi APROVADA para o Sistema de Pré-20 
Incubação da Tecnatus. Não havendo mais nada a tratar, eu, Evans Paiva da Costa 21 
Ferreira agradeci a presença de todos e lavrei a presente ata dando a reunião por 22 
encerrada às 17:46, que será assinada pelos presentes. 23 
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Comissão de Avaliação  

Evans Paiva da Costa Ferreira 
(Presidente) 

__________________________ 

Algeria Varela da Silva 
(1º Examinador) 

__________________________ 

Tathiany Deyse Fernandes Rocha 
(2º Examinador) 

__________________________ 

Evans Ferreira (Jun 19, 2020 10:42 ADT)

Algéria Varela da Silva (Jun 19, 2020 12:57 ADT)
Algéria Varela da Silva
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