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RESULTADO FINAL   

CHAMADA INTERNA nº 02/2018/MEC/IFTM/CGCI-RI de 28 de junho de 2018  

Acampamento de Jovens Líderes (WFCP) - Austrália.  

Critérios da banca de avaliação 

Fluência -  Quadro Comum Europeu para o Ensino de Línguas  

Produção Oral: entrevista (comunicação, compreensão, uso da língua/gramática)  

Produção escrita:  carta de motivação 

 A2 – usuário elementar: É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes 

relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares 

simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas 

que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são 

familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante 

e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas.  

B1 – usuário independente: É capaz de compreender as indagações/perguntas, quando é usada 

uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no 

trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a maioria das situações 

encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e 

coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever 

experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e 

justificações para uma opinião ou um projeto. 

B2 – usuário independente: É capaz de compreender as ideias principais sobre assuntos concretos 

e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar 

com um certo grau de espontaneidade e de à-vontade com entrevistador (a), sem que haja 

tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma 

grande variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre a temática, expondo as 

vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades. 

C1 – usuário proficiente: É capaz de compreender um vasto número de 

questionamentos/comentários, reconhecendo os seus significados implícitos. É capaz de se 

exprimir de forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras. É capaz 

de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode 

exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, manifestando o 

domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do discurso.  

 CARTA DE MOTIVAÇÃO - (uma página) 

 1. Finalidade e personificação 

 2. Apresenta de forma resumida as experiências, competências e habilidades 

 3. Imagem sóbria e profissional 

 4. Tom formal; linguagem simples, clara; coesão e coerência do texto 

 5. Convencimento e boa impressão  
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 CURRÍCULO  

 1. Participação em Projetos de Pesquisa, Extensão, Inovação ou Empreendedorismo  

 2. Participação em Projetos/Programas Sociais (Voluntário) 

 3. Monitoria ou Tutoria ou Estágio 

 4. Trabalhos apresentados ou publicados, prêmios/destaques 

 5. Coeficiente Rendimento Acadêmico/Escolar (média geral) 

 

NOME INSTITUIÇÃO  

CURSO 

RESULTADO 

Guilherme dos Santos David 

  
(IFSC) CSTecnologia em Gestão TI  1º lugar 

Aristoteles Peixoto Barros 
  

(IFAL)  CSTecnologia em  Sistemas de 
Telecomunicações 

Suplente 

2º lugar 

José Pereira do Nascimento (IFPB) CSTecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações 
Suplente 

3º lugar 

 

NOME INSTITUIÇÃO  

CURSO 

RESULTADO 

Maria Clara Leal de Alencar (IFPI) CSTecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

1º lugar 

Danielli Matos Santiago (IFMT) Curso Técnico em Química 
-  Subsequente 

Suplente 

2º lugar 

Lara Jessica da Silva Pontes (IFCE) CSTecnologia em Redes de 
Computadores 

Suplente 

3º lugar 

 

Uberaba, 13 de agosto de 2018. 
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