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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO  

Contratação Temporária Conforme EDITAL Nº 007/2010,   de 17 DE MAIO DE 2010.  
 

PROCESSO N° 23116.002816/2010-56 
 

Contratação Temporária/ Matéria/Disciplinas: Probabilidade e Estatística    

Local: Rio Grande 
 
 

ATA  DE  ENCERRAMENTO 
 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dez, às 16 horas no Núcleo de Assessoria e 
Análise Estatística (NAAE), do IMEF, pavilhão 2 – Campus Carreiros, nesta 
Universidade, reuniu-se a Banca Examinadora designada, conforme Portarias de no. 957 
e 1035/2010 PROGRAD, de 17 e 21 de Maio de 2010, respectivamente, que  designa os 
membros titulares Prof. Luiz Augusto Pinto Lemos (Presidente) e Profa. Flavia Conde 
Kneip e inclui o membro suplente Profa. Mauren Porciúncula Moreira da Silva, para 
realizar a o encerramento das atividades da banca examinadora de Professor Substituto, 
nas disciplinas de Probabilidade e Estatística, de acordo com o edital  007/2010,  de 17 
de maio de 2010. Aberta a reunião pelo presidente da comissão foram reexaminadas 
todas as  ações desta Banca Examinadora, abaixo discriminados, cronologicamente:  
1.  em 24 de maio do corrente ano, às nove horas, neste mesmo local a Banca 

Examinadora revisou os processos relativos aos inscritos verificando se atendiam as 
especificações do edital,  homologando as inscrições: 

a. Celina H. da Rocha, Processo No. 23116.003878/2010-85; 

b. Sabrina Oliveira Vignol, Processo No. 23116.003948/2010-03; 

c. Marcelo Alexandre Bruno, Processo No. 23116.003946/2010-14; 

d. Carlene Fonseca de Moraes, Processo No. 23116.003947/2010-51; 

e. Renata Costa de Almeida Alonso, Processo No. 23116.003979/2010-56; 

f. Dionis Mauri Penneng Blank, Processo No. 23116.003959/2010-85. 

2. em 24 de maio do corrente ano, às dez horas, neste mesmo local a Banca 
Examinadora decidiu, por unanimidade, a realização de Prova Didática conforme 
prevê a Deliberação Nº 087/2008 em seus artigos 15 e 16, tendo como “ Recursos 
Didáticos” o quadro-negro e o giz. Como Conteúdo Programático foi definido: 

i. Análise Exploratória de Dados; 
ii. Estimativa por Intervalos de Confiança; 
iii. Teoria da Probabilidade; 
iv. Testes de Hipóteses Relativos a Parâmetros Populacionais. 

a.    Estabeleceu ainda como Bibliografia de Referência as obras abaixo: 
TRIOLA , Mario F. Introdução à Estatística. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.  

7ª edição; 410p. -  1999. 
MORETTIN, P. A. Estatística Básica. São Paulo: Makron Books,7ª. Edição, 2000, Vol I 

e II. 

Universidade Federal do Rio Grande- FURG 
Instituto de Matemática, Estatística e Física 
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FREUND, John E. Estatística Aplicada: economia, administração e contabilidade/ John 
E. Freund; tradução Claus Ivo Doering. – 11.ed. – Porto Alegre: Bookman, 2006. 
536 p. ISBN 85 – 363 – 0667 - X 

b. O Cronograma estabelecido para realização da seleção foi: 

1º. 01/ 06/2010 ( 3ª.feira ) 13horas, no Núcleo de Assessoria e Análise Estatística 
( NAAE ), do IMEF, Pav 2 – Campus Carreiros – SORTEIO DO PONTO PARA 
PROVA; 

2º. 02/06/2010 ( 4ª.feira ) 13horas, no Núcleo de Assessoria e Análise Estatística ( 
NAAE ), do IMEF, Pav 2 – Campus Carreiros – PROVA DIDÁTICA, sorteio de 
candidato a ser avaliado de hora em hora ( 13:00 horas – 14:00 horas – 15:00 
horas – 16:00 horas – 17:00 horas – 18:00 horas ). O não comparecimento do 
candidato não avaliado, ainda, para sorteio, será considerado desistência da 
seleção. 

 

3. Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dez, às 13 horas no Núcleo de 
Assessoria e Análise Estatística (NAAE), do IMEF, Pav 2 – Campus Carreiros/FURG, 
reuniu-se a banca designada conforme Portaria no. 957/2010 PROGRAD, de 17 de 
maio de 2010, para realizar a homologação das inscrições dos candidatos a vaga de 
Professor Substituto, nas disciplinas de Probabilidade e Estatística, de acordo com o 
edital 07/2010 de 10 de maio de 2010, PROCESSO N° 2 3116.002816/2010-56. 
Aberta a reunião pelo presidente da comissão foram verificadas  as presenças dos 
candidatos inscritos e cuja inscrições foram homologadas, abaixo assinados. 
Procedida a apresentação do nome de todos os “Conteúdos Programáticos” para 
sorteio, foi o mesmo realizado e sendo sorteado o ponto “ Análise Exploratória de 
Dados”.   Apresentado o resultado do sorteio e sendo que o mesmo em nada foi 
contestado pelos presentes, procedeu-se  a  elaboração  da  presente  ata que vai 
por todos os presentes assinada. Presentes os candidatos: 

a. Marcelo Alexandre Bruno, Processo No. 23116.003946/2010-14; 

b. Carlene Fonseca de Moraes, Processo No. 23116.003947/2010-51; 

c. Renata Costa de Almeida Alonso, Processo No. 23116.003979/2010-56. 

4. Em 02(dois) de junho do corrente ano, às treze horas e vinte minutos, neste mesmo 
local a Banca Examinadora reuniu-se para sorteio da ordem de realização da Prova 
Didática pelos candidatos. Foi considerado um período de vinte minutos de tolerância 
para início do sorteio, de comum acordo entre a Banca e os candidatos presentes, 
realizada a chamada dos candidatos homologados foi verificada a presença dos 
candidatos Marcelo Alexandre Bruno ( Processo No. 23116.003946/2010-14) e a 
candidata Carlene Fonseca de Moraes ( Processo No. 23116.003947/2010-51) e a 
ausência dos demais candidatos homologados, considerados como desistentes da 
seleção. Ato contínuo foi sorteada a ordem de realização da prova didática pelos 
candidatos presentes, sendo sorteada para realizá-la primeiro a candidata Carlene 
Fonseca de Moraes e logo após o segundo candidato sorteado  Marcelo Alexandre 
Bruno. Realizadas as Provas Didáticas na ordem sorteada foi realizada a avaliação 
desses candidatos. A realização da Prova Didática pelos candidatos das treze horas 
e quarenta e quatro minutos até as quinze horas e quarenta e três minutos, com o 
devido registro das pontuações obtidas pelos candidatos, por esta Banca 
Examinadora. Ambos os candidatos que prestaram Prova Didática entregaram, 
devidamente preenchido e identificado, o Quadro de Disponibilidade de Horários. Das 
dezesseis horas às dezoito horas a Banca Examinadora, reunida, discutiu a Prova 
Didática dos candidatos, as suas pontuações obtidas e constantes da  Planilha de 
Avaliação do Candidato preenchida por cada avaliador, bem como, Planilha de 
Avaliação do Candidato – Resumo com as pontuações atribuídas pelos três 
avaliadores para cada candidato particularmente, obtendo-se assim a nota final e a 
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média das notas, bem como a  classificação. Ficando aprovada e em primeiro lugar a 
candidata Carlene Fonseca de Moraes, (Processo No. 23116.003947/2010-51) que 
obteve a média 6,1 (seis e um). O segundo candidato que prestou Prova Didática, 
Marcelo Alexandre Bruno, (Processo No.  23116.003946/2010-14), obteve a média 
4,1 (quatro e um), não obtendo aprovação de acordo com o Parágrafo Único do 
Artigo 18 (décimo oitavo) da Deliberação Nº 087/2008  (do Conselho Departamental, 
29 /08/2008)”...Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem no 
processo seletivo a nota final mínima de 6,0 (seis)...”. 

Encerrados os trabalhos foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros da 
Banca Examinadora. 
 
 
 
Prof. Luiz Augusto Pinto Lemos    Profa. Mauren Porciúncula Moreira da Silva     Profa. Flavia Conde Kneip  
                       Presidente                                         Suplente                                               Titular     
 

 


