
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TECNOLÓGICO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
  

PARECER CONCLUSIVO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO 
 

ÁREA: Ciência da Computação 
SUB-ÁREA: Metodologias e Técnicas da Computação 

PROCESSO: 23068.045550/2021-10 
 
A Comissão Examinadora, composta pelos professores Henrique Monteiro Cristovão 
(UFES), Bruno Vilela Oliveira (UFES) e Sérgio Castelo Branco Soares (UFPE), sob a 
presidência do primeiro, em conformidade com a Resolução nº 03/2021-CEPE, reuniu-se no 
dia 10 de dezembro de 2021, às 12:24, na sala 24 do prédio no CT VII (Campus de 
Goiabeiras), para elaborar este parecer conclusivo do concurso. 
 
Em conformidade com o Art. 21, da Resolução nº 03/2021-CEPE, durante o concurso foram 
geradas cinco atas que documentam todo o processo, a saber: (1) relato da instalação da 
Comissão, do sorteio do ponto, da aplicação da prova escrita e do resultado final dessa 
etapa; (2) relato do sorteio do ponto da prova de aptidão didática, incluindo seus resultados; 
(3) relato do sorteio da ordem e da aplicação da prova de aptidão didática, incluindo seus 
resultados; (4) relato do exame de títulos, incluindo seus resultados; (5) relato do sorteio da 
ordem e da apresentação do Plano de Trabalho, incluindo seus resultados. Todas as atas 
foram divulgadas no website1 do concurso e encaminhadas por e-mail, à chefia do 
Departamento de Informática/CT, em anexo junto a este parecer conclusivo. 
 
Foram interpostos quatro recursos à prova escrita pelos seguintes candidatos nos seguintes 
dias e horários, por e-mail: 

● Alessander Botti Benevides, no dia 07/12/2021, às 18:26h; 
● Rodrigo Ruy Boguski, no dia 08/12/2021, às 12:14h. 
● Alessander Botti Benevides (2º recurso), no dia 09/12/2021, às 12:21h; 
● Jean-Rémi Bourguet, no dia 09/12/2021, às 07:40h; 

 
Os recursos foram julgados e respondidos, por e-mail, aos candidatos nos seguintes dias e 
horários: 

● Recurso de Rodrigo Ruy Boguski, respondido no dia 08/12/2021, às 16:11h, foi 
indeferido pela comissão; 

● 1º recurso de Alessander Botti Benevides, respondido no dia 08/12/2021, às 17:27h, 
foi deferido pela comissão, com alteração da nota da prova escrita para 60,00 pontos; 

● Recurso de Jean-Rémi Bourguet, respondido no dia 09/12/2021, às 17:41h, foi 
deferido pela comissão, com alteração da nota da prova escrita para 73,00 pontos; 

 
1 https://informatica.ufes.br/pt-br/conteudo/concurso-publico-edital-292021  
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● 2º recurso de Alessander Botti Benevides, respondido no dia 09/12/2021, às 17:58h, 
foi deferido pela comissão, com alteração da nota da prova escrita para 63,00 pontos. 

 
Os julgamentos dos recursos também foram encaminhados por e-mail, à chefia do 
Departamento de Informática/CT, em anexo junto a este parecer conclusivo. 
 
Além dos candidatos classificados na prova escrita, apenas o candidato Rodrigo Ruy 
Boguski esteve presente ao sorteio do Tema da prova aptidão didática no dia 08/12/2021 às 
08:00, conforme ata de relato do sorteio do ponto da prova de aptidão didática, incluindo 
seus resultados. Como o recurso do mesmo foi respondido antes da realização da prova de 
aptidão didática, apenas os cinco candidatos classificados na prova escrita participaram da 
prova de aptidão didática. 
 
A classificação de todos os candidatos participantes, em ordem decrescente, e suas 
respectivas notas parciais e finais é apresentada na tabela a seguir. 
 

Candidato 

Notas das provas 

Nota final 
(A+B+C+D) 

Situação 
Escrita 

(A) 

Aptidão 
didática 

(B) 
Títulos 

(C) 

Plano de 
Trabalho 

(D) 

Filipe Wall Mutz 95,00 89,00 100,00 83,00 367,00 1º Classificado 

Andre Georghton Cardoso Pacheco 82,67 92,66 79,07 100,00 354,40 2º Classificado 

Camila Zacché de Aguiar 84,33 93,66 63,35 95,00 336,34 3º Classificado 

Luis Antonio de Souza Júnior 83,67 91,66 36,73 87,00 299,06 4º Classificado 

Bruno Légora Souza da Silva 82,00 81,33 29,04 82,00 274,37 5º Classificado 

Rodrigo Ruy Boguski 78,33 - - - - Desclassificado 

Rodrigo Ferreira Berriel 78,33 - - - - Desclassificado 

Jean Roberto Ponciano 74,67 - - - - Desclassificado 

Hugo Musso Gualandi 73,33 - - - - Desclassificado 

Jean-Remi Bourguet 73,00 - - - - Desclassificado 

Pablo Luiz Araujo Munhoz 72,67 - - - - Desclassificado 

Gildásio Lecchi Cravo 72,00 - - - - Desclassificado 

Clebeson Canuto Santos 68,00 - - - - Desclassificado 

João Vinicius Corrêa Thompson 68,00 - - - - Desclassificado 

Samuel Moreira Abreu Araújo 66,33 - - - - Desclassificado 

Bruno Borlini Duarte 65,00 - - - - Desclassificado 

Alessander Botti Benevides 63,00 - - - - Desclassificado 

Fabio Marcos de Abreu Santos 63,00 - - - - Desclassificado 

Cristine Leonor Pereira Griffo Becalli 58,67 - - - - Desclassificado 

Ricardo Pagoto Marinho 57,67 - - - - Desclassificado 
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Marta Oliveira Barreiros 56,00 - - - - Desclassificado 

Cristiane Aparecida Lana 53,33 - - - - Desclassificado 

Guilherme Corredato Guerino 53,33 - - - - Desclassificado 

Vinicius Rosa Máximo 47,67 - - - - Desclassificado 

Reinaldo Viana Alvares 46,67 - - - - Desclassificado 

Jairo Lucas de Moraes 43,33 - - - - Desclassificado 

Diego Roberto Colombo Dias 34,67 - - - - Desclassificado 

Calebe Micael de Oliveira Conceição 33,00 - - - - Desclassificado 

Igor da Penha Natal 32,67 - - - - Desclassificado 

Carlos Torturela Valadão 24,00 - - - - Desclassificado 

 
Compõe a documentação em formato eletrônico deste concurso juntamente com este 
parecer conclusivo: 

● Ata relatando a instalação da Comissão, o sorteio do ponto, a aplicação da prova 
escrita e resultado final dessa etapa; 

● Pontos elaborados para cada tema do concurso, incluindo chaves de resposta 
(Anexo da ata anterior); 

● Ata do sorteio do ponto da prova de aptidão didática, incluindo seus resultados; 
● Ata do sorteio da ordem e da aplicação da prova de aptidão didática, incluindo seus 

resultados; 
● Ata do exame de títulos, incluindo seus resultados; 
● Ata do sorteio da ordem e da apresentação do Plano de Trabalho, incluindo seus 

resultados; 
● Julgamento do primeiro recurso interposto pelo candidato Alessander Botti 

Benevides; 
● Julgamento do segundo recurso interposto pelo candidato Alessander Botti 

Benevides; 
● Julgamento do recurso interposto pelo candidato Jean-Rémi Bourguet; 
● Julgamento do recurso interposto pelo candidato Rodrigo Ruy Boguski;  
● Resultado final da Prova Escrita, após o prazo recursal; 
● Resultado final do Concurso com os classificados. 

 
Compõe a documentação digitalizada e autenticada eletronicamente pelos membros da 
comissão examinadora, em arquivo único, deste concurso: 

● Lista de presença da prova escrita; 
● Lista de presença da realização do sorteio do tema da prova de aptidão didática; 
● Lista de presença do sorteio da ordem da prova de aptidão didática; 
● Lista de presença da realização da prova de aptidão didática; 
● Lista de presença do sorteio da ordem de apresentação do plano de trabalho; 
● Lista de presença da apresentação do plano de trabalho. 

 
Compõe a documentação em suporte físico deste concurso entregue à Secretaria do 
Departamento de Informática da UFES: 

● Provas escritas dos candidatos; 
● Lista de presença da prova escrita; 
● Lista de presença da realização do sorteio do tema da prova de aptidão didática; 
● Lista de presença do sorteio da ordem da prova de aptidão didática; 
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● Lista de presença da realização da prova de aptidão didática; 
● Lista de presença do sorteio da ordem de apresentação do plano de trabalho; 
● Lista de presença da apresentação do plano de trabalho; 
● Planos de aula dos candidatos; 
● Prova de títulos (Currículos com comprovações) dos candidatos; 
● Planos de trabalho dos candidatos. 

 
Assinam este parecer conclusivo os membros da comissão examinadora. 
 
 

Vitória, 10 de dezembro de 2021. 
 

 
Prof. Dr. Henrique Monteiro Cristovão 
Presidente da Comissão Examinadora (UFES) 
 
Prof. Dr. Bruno Vilela Oliveira 
Membro Interno / Relator (UFES) 
 
Prof. Dr. Sérgio Castelo Branco Soares 
Membro Externo (UFPE) 
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