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RELATÓRIO DA ETAPA DE ENTREVISTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR
VOLUNTÁRIO

O Edital simplificado Nº 15/2021 estabelece que o processo para as vagas do Departamento de Engenharia de
Produção será efetivado em duas etapas: Análise do Currículo Lattes (CV) e Entrevista (EN). A segunda etapa do
concurso, a entrevista com os candidatos, foi realizada no dia 03 de agosto de 2021 via plataforma Google Meet,
através de link enviado com um dia de antecedência para os candidatos. Participaram das entrevistas os professores
titulares da banca avaliadora, as professoras Maria do Socorro Márcia Lopes Souto e Liane Márcia Freitas e Silva e o
professor Jonas Alves de Paiva e os três candidatos na seguinte sequência:

Quadro 1- Agendamento das entrevistas com os candidatos

ÁREA CANDIDATO Horário da entrevista

Gestão Ambiental Yuri Abner Rocha Lebron 14h às 14:30h

Gestão de Operações André de Medeiros Brito 14:30h às 15h

Engenharia do Trabalho Antônio Souto Coutinho 15h às 15:30h

Todos os candidatos compareceram no horário previsto e todas as entrevistas ocorreram no tempo estipulado. Após as
entrevistas, a banca avaliadora deliberou a partir das falas e respostas dos candidatos dadas nas entrevistas visando
estabelecer uma nota para cada candidato nesta fase, uma vez que o Edital Nº 15/2021 prevê que ao candidato seja
dada uma Nota para a fase de entrevista, que terá peso de 10% na Nota Final do candidato no certame. Seguem abaixo
as notas atribuídas pela banca aos candidatos:

Quadro 2- Nota dos candidatos na etapa de entrevista

ÁREA CANDIDATO NOTA SITUAÇÃO

Gestão Ambiental Yuri Abner Rocha Lebron 0,0 Desclassificado

Gestão de Operações André de Medeiros Brito 100,0 Classificado

Engenharia do Trabalho Antônio Souto Coutinho 100,0 Classificado

O candidato que concorria para a vaga da área de Gestão Ambiental, Yuri Abner Rocha Lebron, comunicou durante a
entrevista que não tinha interesse em permanecer na seleção e pediu a retirada de sua candidatura. Por isso, a banca
avaliadora após esta fase considerou a sua nota como 0 (zero) e o considera desclassificado no processo seletivo.



O candidato André de Medeiros Brito que concorria para a vaga da área de Gestão de Operações, durante a entrevista,
relatou à banca avaliadora que já é servidor público federal no Instituto Federal do Estado de Pernambuco, no campus
de Igarassu, com um regime de trabalho de 40h/semanais. Mas sinalizou o interesse em colaborar com pesquisas
realizadas pelo departamento e que tem disponibilidade para lecionar ou colaborar com alguma disciplina no turno
noturno, especificamente para o curso de graduação em Engenharia de Produção.

Por fim, a terceira entrevista ocorreu com o candidato Antônio Souto Coutinho, que concorre à vaga de Engenharia do
Trabalho. Este candidato demonstrou interesse e disponibilidade de tempo em dedicar-se às atividades que ele propôs
em seu plano de atividade. O candidato é professor aposentado e pode atualmente dedicar-se exclusivamente às
atividades de ensino, pesquisa e extensão que forem de seu interesse e do Departamento de Engenharia de Produção.
Por este motivo, este candidato obteve pontuação máxima e é considerado como classificado nesta etapa para ter sua
nota final calculada.

Neste sentido, de acordo com o Edital N° 15/2021, os candidatos que foram aprovados na etapa de entrevistas, passam
a ter uma Nota Final que deverá ser calculada. De acordo com o Edital N° 15/2021, a pontuação final de cada
candidato é definida seguindo a ponderação apresentada pela Equação 1 abaixo:

NF (NOTA FINAL) = 0,3*CV + 0,1*EM Equação 1

De acordo com esta equação, a Nota Final é composta pela nota da pontuação do currículo com um peso de 30% mais
a Nota da entrevista com peso de 10%. Assim, a pontuação final dos dois candidatos é abaixo apresentada.

Quadro 3- Nota final dos candidatos

ÁREA CANDIDATO
NOTA DA

PROVA DE
TÍTULOS

NOTA DA
ENTREVISTA

NOTA
FINAL

SITUAÇÃO

Gestão de
Operações

André de Medeiros Brito 100 100 400 Aprovado e Classificado

Engenharia do
Trabalho

Antônio Souto Coutinho 100 100 400 Aprovado e Classificado
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