
RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA FASE - EDITAL NO 025/2019
Processo Simplificado para seleção de Instrutores de Cursos de Formação Inicial e Continuada para o CELIN do Campus Poços de Caldas - Vagas

Remanescentes

Inglês Básico – Turma de sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita:Eliza Mendes Corrêa

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

6

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

30

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 5

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    41                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Inglês Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Erica Christiane Notel de souza

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

15

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 5

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    20                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Inglês Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Giovanni Francisco Molina Aguirre

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

20

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

30

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 5

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 5

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    60                    

Situação:  Classificado para a segunda etapa



Inglês Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Bianca Alessandra moreira

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

16

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    16                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Inglês Básico – Turma de  terça e quinta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidata inscrita: Bianca Alessandra moreira

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

16

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    16                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Inglês Básico – Turma de  terça e quinta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidata inscrita: Erica Christiane notel de souza

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

15

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 5

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                   20                   

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Espanhol Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidato inscrito: Algis Javier Vega de Gracia

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    0                    

Situação:  Desclassificado por não atender os pré-requisitos que constam no item 2.4 do edital.



Espanhol Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Giovanni Francisco Molina Aguirre

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

20

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    20                    

Situação:  Classificado para a segunda etapa



Espanhol Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Ludmilla Fernanda dos santos Reis

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 10

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 5

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    15                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Espanhol Básico – Turma de  sábado – Das 13:00 às 17:00 horas

Candidata inscrita: Bianca Vanesca Lino

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 5

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    5                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Espanhol Básico – Turma de segunda-feira e quarta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidato inscrito: Algis Javier Vega de Gracia

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    0                    

Situação:  Desclassificado por não atender os pré-requisitos que constam no item 2.4 do edital.



Espanhol Básico – Turma de segunda-feira e quarta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidata inscrita: Eliza Mendes Corrêa

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 10

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    10                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa



Espanhol Básico – segunda-feira e quarta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidata inscrita: Giovanni Francisco Molina Aguirre

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

20

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 0

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    20                    

Situação:  Classificado para a segunda etapa



Espanhol Básico – Turma de segunda-feira e quarta-feira – Das 19:00 às 21:00 horas

Candidata inscrita: Bianca Vanesca Lino

Código Descrição Pontuação Obtida
D1 Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras e habilitação do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol). 0
D2 Diploma de Pós-Graduação na área de educação, sendo considerado apenas 1 (um) diploma e sempre o de maior pontuação. 0

E1
Experiência docente na área do idioma em que desejar ser instrutor (Inglês ou Espanhol) em escolas de ensino regular; cursos 
particulares de idiomas (com CNPJ ativo); Universidades Federais ou Estaduais; Institutos Federais de Educação, CEFETs ou faculdades
particulares reconhecidas pelo MEC. 

0

P1
Comprovação de proficiência relacionada ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol), exames internacionalmente 
reconhecidos (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, TOIEC, DELE, dentre outros). A nota apresentada será convertida em percentual em 
relação à nota máxima do exame. Somente um exame será aceito.  

0

C1 Certificado de cursos de idiomas relacionados ao idioma que está concorrendo (Inglês ou Espanhol) acima de 40 horas. 5

I1 Intercâmbio Internacional (estudo ou trabalho) relacionado ao idioma que deseja concorrer à vaga (Inglês ou Espanhol). 0

Pontuação Total do Candidato(a):                                                                                                                                                                                    5                    

Situação:  Classificada para a segunda etapa

O CELIN do IFSULDEMINAS -  Campus  Poços  de Caldas  informa que nenhum candidato  entrou com recurso  relacionado ao
resultado parcial da primeira fase. 

Poços de Caldas, 02 de agosto de 2019.


