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ATA DA COMISSÃO EXAMINADORA 
 MATÉRIAS/DISCIPLINAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO, DIREITO E LEGISLAÇÃO, NOÇÕES DE DIREITO, LEGISLAÇÃO COMERCIAL, 

NOÇÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO, LEGISLAÇÃO APLICADA À TOXICOLOGIA AMBIENTAL E LEGISLAÇÃO SOCIAL

A Comissão Examinadora, designada pela Portaria 248 de 1º fevereiro de 2011 de 2010,  reuniu-se 
no dia 11/03/2011, das 08:00 h às 09:00 h, para julgar a validade ou não das inscrições dos candidatos. 
Após  analisar  a  documentação  pertinente,  julgou  válidas  todas  as  inscrições  efetuadas.  Outrossim, 
optando pela realização de Prova Didática, deliberou na mesma data que a realização do sorteio de ponto 
para  a mesma ocorreria no dia 16 de março de 2011, às 08:00 h, na sala 6101 do Pavilhão 6 do Campus 
Carreiros da FURG. Deliberou também que exatamente 24 horas após a realização do sorteio (no dia 17 
de março de 2011, às 08:00 h) iniciar-se-ia a Prova Didática,  devendo ser feito,  na ocasião, entre os 
presentes, o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos. Deliberou, também, nessa data,  a relação 
de pontos para o sorteio da Prova Didática, tendo sido tudo devidamente publicizado ao fim da reunião. 
No dia  16 de março de 2011, tal como previsto, às 08:00 h, na sala 6101 do Pavilhão 6 do Campus  
Carreiros da FURG, foi realizado o sorteio do ponto para a prova didática, tendo sido sorteado o ponto 
“Ação  Civil  Pública”,  registrando-se  a  presença  dos  candidatos  Cláudia  Carneiro  Peixoto  (Processo 
23116.001688/2011-12),  Elisete  Pires  Duarte  (Processo  23116.001645/2011-29),  Priscila  da  Silva 
Barbosa (Processo 23116.001787/2011-96), Ademir Francisco Rieger (Processo 23116.001649/2011-15) 
e Daiane Londeiro (Processo 23116.001709/2011-91). No dia  17 de março de 2011, tal como previsto, às 
08:00 h,  na sala  6101 do Pavilhão 6 do Campus  Carreiros  da FURG, registrando-se a  presença dos 
candidatos a seguir nominados, foi realizado entre os presentes o sorteio da ordem de apresentação da 
prova didática, a qual foi a seguinte: Ademir Francisco Rieger (Processo 23116.001649/2011-15), Daiane 
Londeiro (Processo 23116.001709/2011-91), Cláudia Carneiro Peixoto (Processo 23116.001688/2011-12) 
e Elisete Pires Duarte (Processo 23116.001645/2011-29). Na ordem acima descrita foram realizadas as 
provas didáticas,  reunindo-se a seguir  a banca para finalização das pontuações  e tabulação das notas 
exaradas  por  cada  um dos  examinadores  para  as  provas  didática  e  de  títulos,  confluindo-se  para  os 
seguintes resultados finais, nos termos das respectivas planilhas:   Ademir Francisco Rieger (Processo 
23116.001649/2011-15) – média final 3,5; Daiane Londeiro (Processo 23116.001709/2011-91) – média 
final 6,52; Cláudia Carneiro Peixoto (Processo 23116.001688/2011-12) – média final 3,68; Elisete Pires 
Duarte  (Processo  23116.001645/2011-29)  –  média  final  2,1.  Nos  termos  das  normas  pertinentes  foi 
considerada  aprovada a candidata Daiane Londeiro (Processo 23116.001709/2011-91), com média 
final 6,52 indicando-se a mesma para contratação imediata, lavrando-se, para tanto, a presente ata, por 
todos assinada na presente data.

Rio Grande, 17 de março de 2011

Professor   CARLOS ANDRÉ HUNING BIRNFELD(presidente)

Professora SIMONE GRÖHS FREIRE

Professor RAFAEL FONSCECA FERREIRA

(Concurso homologado na reunião ordinária 02/2011 ocorrida em 21.3.2011. O original encontra-se assinado.)
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