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MEDIADOR EM LITERATURA PARA O BIBLIOSESC - 2019

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove (28/02/2019),
reuniram-se no Sesc Cidade Alta/Sede, rua Coronel Bezerra nº 33 , bairro Cidade Alta,
Natal /RN, a Comissão de Seleção da equipe de Cultura Sesc RN: Denise Tavares Cortês
(coordenadora da Rede de Bibliotecas do Sesc RN); Augusto Araújo Neto (Técnico
especializado em Audiovisual e Artes Visuais Sesc RN) e Caetano Emanuel Freire Costa
(Bibliotecário da unidade Sesc Rio Branco), sob a coordenação da Coordenadora Denise
Tavares, para início da realização do processo de seleção dos currículos encaminhados
em conformidade ao Edital nº 002/2019 – EDITAL Nº 002/2019 DE CONTRATAÇÃO DE
MEDIADOR EM LITERATURA COM TEMPO DETERMINADO PARA O BIBLIOSESC
CALENDÁRIO 2019 - SESC AR/RN. Inicialmente a comissão concluiu o levantamento total
e final dos currículos encaminhados e aptos para análises, chegando ao número de 274
(duzentos e setenta e quatro). Após conferência dos currículos a Comissão realizou breve
discussão sobre a dinâmica inicial de análise dos currículos totais para se chegar ao
número de apenas 10 (dez) conforme preza o edital no item 6 – DA SELEÇÃO DO
MEDIADOR EM LITERATURA, especificamente no item 6.2 para o momento de entrevista
com apenas dez candidatos. As análises transcorreram nos dois turnos do primeiro dia.
Assim, a Comissão voltou à reunir-se no dia dezoito de março de dois mil e dezenove, no
mesmo local acima citado, para as discussões e entendimentos dos dez (10) candidatos
que seriam convidados para a fase de entrevista, de um universo de 274. Os critérios
obedeceram ao item 6.3 do supracitado edital. E às 16h (dezesseis horas) chegaram ao
consenso, apresentando os seguintes nomes, em ordem alfabética: Ana Luiza Dantas
Galvão, Ananda Krishna Bezerra de Moura, Andressa M. Teixeira, Beatriz Mendes e
Madruga, Gisely Karla de Medeiros Carvalho, Ingryd Machado de Oliveira, Josivan Alves
Pereira, Maria Lira, Thaís dos Santos Maranhão e Wandeson Alves de Oliveira. Em
seguida, foram realizadas ligações telefônicas aos candidatos, informando data e horário
para as entrevistas; ficou definido o dia dezoito de março de dois mil e dezenove
(18/03/2019). Todos se fizeram presente para a entrevista no dia e hora agendado. No dia
dezenove de março a Comissão se reuniu às dez horas para um parecer final sobre a
colocação dos candidatos e chegou-se a seguinte conclusão: PRIMEIRO LUGAR (1º) –
Ananda Krishna Bezerra de Moura. Ficando decidido que o candidato vencedor terá seu
nome divulgado e será comunicado para atuar enquanto MEDIADOR EM LITERATURA
NO BIBLIOSESC em 2019 conforme calendário e edital. Oportunamente a Comissão
elencou em ordem classificatória os demais candidatos que estiveram na fase de
entrevista, para fins de registro nesta ata e para possíveis convocações caso se façam
necessárias, à saber: 2º: Thaís dos Santos Maranhão; 3º: Ingryd Machado de Oliveira; 4º:
Josivan Alves Pereira; 5º Wandeson Alves de Oliveira; 6º Beatriz Mendes e Madruga; 7º
Ana Luiza Dantas Galvão; 8º Gisely Karla de Medeiros Carvalho; 9º Maria Lira; 10º
Andressa M. Teixeira. A decisão da Comissão sobre o processo de seleção, considerou
os critérios de avaliação previstos no edital, em especial o item 6.3. A decisão foi levada
ao conhecimento da Gerente de Cultura e Lazer Sesc RN, Ana Caroline Vieira, para
anunciar o resultado final do presente edital.
Nada mais havendo a tratar foi encerrado o processo de seleção, sendo a presente
ATA redigida por mim Denise Tavares Cortês, no que assino e atesto a veracidade das
informações acima. Assinam também a presente ata os demais colabores Sesc RN da
Equipe de Cultura Sesc RN.

Natal, 19 de março de 2019.

