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NOME CPF Pontuação Final 

Susana da Rocha 

Liouzada 

101.829.827-

42 

10,0 (1) 

Victor José Machado de 

Oliveira 

127.464.207-

83 

10,0 (2) 

Serge Matos da Silva 053.503.057-

60 

10,0 (3) 

 

Obs: na condição de coordenador do subprojeto PIBID Educação Física, em atenção ao que 

estabelece o EDITAL N.º 001/2018 - SELEÇÃO DE PROFESSORES SUPERVISORES 

DO PIBID-UFES - Subprojeto Educação Física: Núcleo Educação Física na Educação 

Infantil, informo que os 3 candidatos classificados foram os únicos que se inscreveram 

para concorrer às bolsas disponíveis nesse certame. Ao considerar os critérios exigidos 

para realizar o processo seletivo determinado no edital, podemos informar também  que 

a documentação que os candidatos apresentaram é pertinente ao que se exigiu; todos têm 

formação específica na área de Educação Física e atuam no nível da Educação Infantil 

nos municípios de Vitória e Serra; ministram aulas regularmente nos Centros Municipais 

de Educação Infantil que foram inscritos na Plataforma Freire, pleiteando trabalhar com 

a componente curricular Educação Física; tiveram suas cartas de intenções avaliadas com 

nota máxima em razão da correção ortográfica, clareza de intenções, apoio da 

comunidade escolar às suas candidaturas, demonstração de conhecimento do PIBID; de 

estarem dispostos e disponíveis para cumprir as obrigações que lhes são atribuídas no 

processo, e, por fim, pela afirmação do compromisso em contribuir com a formação 

inicial dos estudantes do CEFD/UFES que ficarão sob sua supervisão, ao tempo em que 

vêm como ótima a oportunidade de refletir sobre sua experiência e prática educativa e, 

ainda, de produzir conhecimentos em prol da melhoria da qualidade do trabalho 

pedagógico que é realizado cotidianamente no âmbito dos CMEI em que atuam e do 

sistema público municipal de ensino ao qual está vinculados. 
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