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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 
 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL 08/2011 
Ecologia Geral, Ecologia de Ecossistema, Fundamento s de Ecologia, 

Ecologia e Princípios de Ecologia  

  INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

PROCESSO CANDIDATOS 
23116.002103/2011-73 Arthur Antônio Machado 
23116.002114/2011-53 Mara Cristiane Rodrigues Silveira Bainy 
23116.002115/2011-06 Lidiane Oliveira Antunes 
23116.002127/2011-22 Luis Gustavo Cardoso 
23116.002138/2011-11 Ana Cecilia Giacometti Mai 
23116.002141/2011-26 Gustavo Piccinini 
23116.002158/2011-83 Eduardo Luis  Hettwer Giehl 
23116.002176/2011-65 José Siqueira Benites 
23116.002182/2011-12 Tadeu Braga Arejano 
23116.002183/2011-67 Vinicius Mendes Ruas 
23116.002185/2011-56 Paulo Henrique Mattos 
23116.002192/2011-58 Sabine Schultes 
23116.002193/2011-01 Raquel Wigg Cunha 
23116.002195/2011-91 Franko Telöken 
23116.002198/2011-25 Hugo Leonardo da Cunha Amaral 
23116.002199/2011-70 Maria Regina de Oliveira Casatelli 
23116.002200/2011-66 Sabrina Amaral Pereira 
23116.002217/2011-13 Alex Moresco 
23116.002222/2011-26 Janete Franz Bezerra 
23116.002351/2011-14 Aline dos Santos Klôh 
 
 
A Deliberação 087/2008 de 29/08/2008, do Conselho Departamental, determina a 
realização de Exame de Títulos e Prova Didática como requisito no processo de 
seleção de Professor Substituto.  
O Exame de Títulos , com peso quatro (4) e realizado em sessão não pública, 
avaliará: 
 
a) graus acadêmicos; 
b) experiência docente; 
c) atividades técnico-científicas, literárias, artística e extensionistas; e,  



d) experiência profissional não docente. 
 
A prova didática , com peso seis (6) e de natureza pública (presença somente 
vedada aos demais concursantes participantes do processo) será realizada como 
segue: 
a) SORTEIO DOS TURNOS (presença obrigatória dos can didatos): no dia 
02 de maio de 2011, às 8h, será realizado o sorteio para composição dos grupos, 
os sorteios definirão os 6 grupos de forma a compor cada grupo em ordem 
crescente, sendo que, os grupos 1, 3 e 5 serão compostos por 3 candidatos, os 
grupos 2 e 4 serão compostos por 4 candidatos e o grupo 6 por 3 candidatos. 
 
b) SORTEIO DOS PONTOS: o sorteio dos pontos das provas didáticas, com 
presença obrigatória dos candidatos que compõe o grupo, serão realizadas da 
seguinte forma: 
- 02/05/2011 – 8h e 15min sorteio do ponto da prova didática para o primeiro 
grupo (1), 13h e 15min sorteio do ponto da prova didática para o segundo grupo 
(2); 
- 03/05/2011 – 8h sorteio do ponto da prova didática para o terceiro grupo (3), 13h 
e 15min sorteio do ponto da prova didática para o quarto grupo (4); 
  - 04/05/2011 – 8h sorteio do ponto da prova didática para o quinto grupo (5), 13h 
e 15min sorteio do ponto da prova didática para o sexto grupo (6). 
c) PROVA DIDÁTICA: as provas didáticas serão realizadas nos seguintes 
dias e horários: 
       - 03/05/2011 – 8h e 30min, prova didática para o primeiro grupo (1), 13h e 
30min, prova didática para o segundo grupo (2); 
       - 04/05/2011 – 8h e 30min, prova didática para o terceiro grupo (3), 13h e 
30min, prova didática para o quarto grupo (4); 
       - 05/05/2011 – 8h e 30min, prova didática para o quinto grupo (5), 13h e 
30min, prova didática para o sexto grupo (6). 
 
 A prova didática, que terá duração de 50 minutos, consistirá em desenvolver uma 
aula para o nível superior, que responda à questão central do ponto sorteado e 
que atenda os requisitos para avaliação, constantes no artigo 16 da Deliberação 
087/2008-CODEP. 
 
PONTOS A SEREM SORTEADOS: 

1- Metodologia científica em estudos ecológicos; 
2- Estrutura e funcionamento de ecossistemas; 
3- Ecologia do organismo; 
4- Crescimento e regulação de populações; 
5- Interações inter e intraespecíficas; 
6- Ecossistemas aquáticos; 
7- Ecossistemas terrestres; 
8- Desenvolvimento de ecossistemas; 
9- Padrões de biodiversidade; 

10- Conservação de biodiversidade; 
11- Fluxo de energia em ecossistemas; 



12- Ciclos biogeoquímicos; 
13- Degradação ambiental; 
14- Mudanças climáticas e seus efeitos sobre os ecossistemas; 
15- Biomas; 
16- Caracterização dos ecossistemas da planície costeira do Rio Grande do Sul. 

 
CRONOGRAMA DAS PROVAS 

 
DIA SEM HOR ATIVIDADES 

01/04/2011 6ª feira  - Divulgação da homologação das inscrições e dos 
pontos para a prova didática. 

02/05/2011 2ª feira 8h 
 
 

8h  15min 
 

13h 15min 

• Identificação dos candidatos, sorteio dos turnos e 
sorteio da ordem da prova didática (presença 
obrigatória de todos os candidatos) 

• Sorteio do ponto da prova didática para o primeiro 
grupo (1) 

• Sorteio do ponto da prova didática para o segundo 
grupo (2) 

03/05/2011 3ª feira 8h 
 

8h 30min 
13h 15min 

 
13h 30min 

 

• Sorteio do ponto da prova didática para o terceiro 
grupo (3) 

• Início da prova didática para o primeiro grupo (1) 
• Sorteio do ponto da prova didática para o quarto 

grupo (4) 
• Início da prova didática para o segundo grupo (2) 

04/05/2011 4ª feira 8h  
 

8 h 30min  
13h 15min 

 
13h 30min 

• Sorteio do ponto da prova didática para o quinto 
grupo (5) 

• Início da prova didática para o terceiro grupo (3) 
• Sorteio do ponto da prova didática para o sexto 

grupo (6) 
• Início da prova didática para o quarto grupo (4)  

05/05/2011 5ª feira 8h 30min 
13h 30min 
 

  

• Início da prova didática para o quinto grupo (5) 
• Início da prova didática para o sexto grupo (6) 

Obs: o local para realização das provas será publicado posteriormente. 
 
Rio Grande, 01 de abril de 2010. 
 
 
 

Adalto Bianchini 
Diretor do ICB 

(a via original encontra-se assinada) 


