
Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo

Campus Alegre

EDITAL Nº 02, DE 08 DE ABRIL  DE 2022 – QUALIFICA MAIS  EMPREGA MAIS

SELEÇÃO EXTERNA SIMPLIFICADA DE BOLSISTAS PARA ATUAREM NAS FUNÇÕES DE INSTRUTORES E DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS DOS
CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO (QUALIFICA MAIS EMPREGA MAIS)

RESULTADO PROVA DE TÍTULOS

Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Princípios de Tecnologia de Alimentos - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador de
livro publicado
vinculado ao

curso ou curso
de Ensino

Técnico
equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

76
Aline Inacio
Alves

20,0 1,0 3,0 - - - - 6,0 30,0

Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Técnica de Preparo de Alimentos - Superior

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Higiene e Segurança Alimentar - Superior

Não houve inscritos



Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Nutrição Aplicada a Alimentação Escolar - Superior

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Saúde e Segurança no Trabalho - Superior

Não houve inscritos



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar de Cozinha - Microbiologia de Alimentos - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador de
livro publicado
vinculado ao

curso ou curso
de Ensino

Técnico
equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos 5
(cinco) anos

no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

76
Aline Inacio
Alves

20,0 1,0 3,0 - - - - 6,0 30,0

89
Alessandra de
Fatima Ulisses

15,0 10,0 - 10,0 5,0 8,0 - 10,0 58,0

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar de Cozinha - Aproveitamento de Resíduos da Cozinha - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador de
livro publicado
vinculado ao

curso ou curso
de Ensino

Técnico
equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos 5
(cinco) anos

no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

89
Alessandra de
Fatima Ulisses

15,0 10,0 - 10,0 5,0 8,0 - 10,0 58,0



Perfil: Professor/Instrutor - Agente de Alimentação Escolar - Higiene e Segurança Alimentar - Superior

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar de Cozinha - Técnica de Preparo de Alimentos - Superior

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar de Cozinha - Saúde e Segurança no Trabalho - Superior

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar de Cozinha -  Princípios de Tecnologia de Alimentos - Superior

Não houve inscritos



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agropecuária - Produção Vegetal - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

37 Vitor Zuim 20,0 1,0 2,0 - - - - 10,0 33,0

83
Luciano Bestete
Oliveira

Folha da prova de títulos incorreta (referente ao edital interno) 0,0

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agropecuária - Produção Animal  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

83
Luciano Bestete
Oliveira

Folha da prova de títulos incorreta (referente ao edital interno) 0,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agropecuária - Irrigação e Drenagem - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

37 Vitor Zuim 20,0 1,0 2,0 - - - - 10,0 33,0

Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agropecuária - Gestão Agropecuária  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo

científico em
revistas

técnicas ou
anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

47
Ana Lúcia de
Oliveira Borges

10,0 - - - - - - - 10,0

81
Douglas Vianna
Bahiense

15,0 - - - - - - 10,0 25,0



Perfil: Professor/Instrutor - Curso Auxiliar Agropecuária -  Mecanização Agrícola

Não houve inscritos

Perfil: Professor/Instrutor - Curso Auxiliar Agropecuária - Segurança no Trabalho, Meio Ambiente e Comercialização

Não houve inscritos



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Agricultura e Agroecologia  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

82
Euliene Pereira
Henrique

10,0 - - - 10,0 4,0 4,0 10,0 38,0

92
Vinicius
Rodrigues
Ferreira

15,0 8,0 - - - 2,0 - 4,0 29,0

96
RAFAEL DE
ALMEIDA

15,0 - - - - 8,0 - 10,0 33,0

100
Maria Amélia
Bonfante da
Silva

10,0 - 20,0 10,0 - - - - 40,0

106
BRUNA LOPES
CAON

- - - - - 6,0 - - 6,0

111

MARINA
JORDEM
ALMANÇA
POSSATTI

10,0 - - - - - - - 10,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Manejo Agroecológico do Solo - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

82
Euliene Pereira
Henrique

10,0 - - - 10,0 4,0 4,0 10,0 38,0

88
Rebyson Bissaco
Guidinelle

15,0 - - - 10,0 - - 10,0 35,0

100
Maria Amélia
Bonfante da Silva

10,0 - 20,0 10,0 - - - - 40,0

109
Dalila da Costa
Gonçalves

15,0 - - - 10,0 - - 10,0 35,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Ecologia de Agroecossistemas - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

50
Otávio Pereira
Araujo

- - 7,0 10,0 - 6,0 2,0 6,0 31,0

94
Willian Moreira da
Costa

10,0 - 5,0 - - - - - 15,0

96
RAFAEL DE
ALMEIDA

15,0 - - - - 6,0 - 10,0 31,0

106
BRUNA LOPES
CAON

- - - - - 6,0 - - 6,0

110
Jessica Delesposte
Destefani

10,0 - 1,0 5,0 5,0 10,0 - 6,0 37,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Manejo e Conservação de Recursos Naturais - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

111
MARINA JORDEM

ALMANÇA
POSSATTI

10,0 - - - - - - - 10,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Sistemas Alternativos de Criação Animal  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

49
Gustavo Rodrigues
de Souza

- - - - - 10,0 - 10,0 20,0

94
Willian Moreira da
Costa

10,0 - 5,0 - - - - - 15,0

104
André Santos de
Souza

20,0 - 7,0 - - - - 6,0 33,0

109
Dalila da Costa
Gonçalves

15,0 - - - 10,0 - - 10,0 35,0

110
Jessica Delesposte

Destefani
10,0 - 1,0 5,0 5,0 10,0 - 6,0 37,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Cooperativismo e Empreendedorismo Rural  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de

serviço
no

serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões

relacionadas a
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
do Ifes, instituídas

por portaria de
Diretor-Geral do

Campus de atuação
ou do Reitor nos
últimos 5 anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

47
Ana Lúcia de
Oliveira Borges

10,0 - - - - - - - 10,0

81
Douglas Vianna
Bahiense

15,0 - - - - - - 10,0 25,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Recuperação de Área degradadas  - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

50
Otávio Pereira
Araujo

- - 7,0 10,0 - 6,0 2,0 6,0 31,0

88
Rebyson Bissaco
Guidinelle

15,0 - - - 10,0 - - 10,0 35,0

104
André Santos de
Souz

20,0 - 7,0 - - - - 6,0 33,0



Perfil: Professor/Instrutor - Auxiliar Agroecologia - Segurança no Trabalho - Superior

N º
inscrição

Candidato Titulação

Tempo
de
serviço
no
serviço
público
federal

Tempo de
docência

(exceto do
âmbito de
cursos do
Pronatec

ou jovens e
adultos ou
educação

social)

Tempo de
experiência
profissional
no âmbito
de cursos

do Pronatec
ou jovens e
adultos ou
educação

social

Editor ou
organizador

de livro
publicado

vinculado ao
curso ou curso

de Ensino
Técnico

equivalente
com ISBN

Atividades
registradas
de pesquisa

ou de
extensão
realizadas

nos últimos
5 (cinco)

anos no Ifes

Participação em
comissões relacionadas
a atividades de ensino,
pesquisa e extensão do

Ifes, instituídas por
portaria de

Diretor-Geral do
Campus de atuação ou
do Reitor nos últimos 5

anos

Publicação de
artigo científico

em revistas
técnicas ou

anais de
eventos

científicos da
área

pretendida nos
últimos 5 anos

Total
de

Pontos

92
Vinicius Rodrigues
Ferreira

15,0 8,0 - - - 2,0 - 4,0 29,0



Perfil - Apoio às atividades acadêmicas - Agente de Alimentação Escolar - Médio

N º
inscrição

Candidato

Tempo de
serviço no

serviço
público
federal

Tempo de experiência
profissional no âmbito de

cursos do Pronatec ou
jovens e adultos ou

educação social

Experiência profissional comprovada
na área objeto da atividade pretendida

(exceto do âmbito de cursos do
Pronatec ou jovens e adultos ou

educação social)

Titulação
Total

de
Pontos

50 Pricila Aparecida Alves de Aguiar – – 18,0 – 18,0

Perfil - Apoio às atividades acadêmicas - Auxiliar Agropecuária - Médio

N º
inscrição

Candidato

Tempo de
serviço no

serviço
público
federal

Tempo de experiência
profissional no âmbito de

cursos do Pronatec ou
jovens e adultos ou

educação social

Experiência profissional comprovada
na área objeto da atividade pretendida

(exceto do âmbito de cursos do
Pronatec ou jovens e adultos ou

educação social)

Titulação
Total

de
Pontos

35 Luciano Bestete Oliveira Apresentou folha de prova de títulos incorreta (referente ao edital interno) 0,0
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42 Luana Aparecida de Oliveira Rodrigues – – – 10,0 10,0

49 Rafael de Almeida Apresentou folha de prova de títulos incorreta (referente ao cargo de professor/instrutor) 0,0

57 Dalila da Costa Gonçalves Não apresentou folha de prova de títulos 0,0

58 Marina Jordem Almança Possatti – – – 15,0 15,0
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Não houve inscritos


