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Zoologia de Invertebrados e Diversidade Animal 

  INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

PROCESSO CANDIDATOS 
23116.004498/2011-49 Daiane Silveira Carrasco 
23116.004521/2011-03 Vinicius Mendes Ruas 
23116.004556/2011-34 Felipe Augusto Penna dos Santos 
23116.004567/2011-14 Marcelo Alexandre Bruno 
23116.004572/2011-27 Carmen Luiza de Azevedo Costa 
23116.004578/2011-02 Daniel Loebmann 
23116.004583/2011-15 Marcos Alaniz Rodrigues 
23116.004585/2011-04 Priscila da Fonseca Teixeira 
23116.004588/2011-30 Tatiane Gonçalves Penteado 
23116.004598/2011-75 Martina de Freitas Prazeres 
23116.004603/2011-40 Sônia Huckembeck 
23116.004605/2011-39 Evandro  Malanski 
 
 
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) ORDEM DE APRESENTAÇÃO (presença obrigatória dos candidatos): 
será feito o sorteio da ordem de apresentação, sendo o primeiro dia de prova 
com 9 (nove) candidatos, sendo 4  (quatro) candidatos pela manhã (grupo 1) 



e 5 (cinco) candidatos de tarde (grupo 2) e o segundo dia com 3 (três) 
candidatos pela manhã (grupo 3). 

 
b) SORTEIO DOS PONTOS (presença obrigatória dos can didatos): o 
sorteio do ponto das provas didáticas será realizado da seguinte forma: 
- 15/08/2011 – 8h sorteio do ponto da prova didátic a para o primeiro grupo de 
candidatos; 14h sorteio do ponto para o segundo gru po de candidatos; 
- 16/08/2011 – 8h sorteio do ponto para o terceiro grupo de candidatos. 
c) PROVA DIDÁTICA: as provas didáticas serão realiz adas nos seguintes 
dias e horários:  
- 16/08/2011 – 8h e 15min, prova didática do primei ro grupo de candidatos; 
14h prova didática do segundo grupo de candidatos; 
- 17/08/2011 – 8h e 15min, prova didática do tercei ro grupo de candidatos. 
 
 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- Aspectos gerais e comparados da classificação, filogenia e organização 
corporal de protistas e animais invertebrados; 

2- Aspectos gerais e comparados da evolução do sistema de sustentação e 
locomoção de protistas e animais invertebrados; 

3- Aspectos gerais e comparados da evolução do sistema de alimentação, 
transporte de nutrientes e excreção de protistas e animais invertebrados; 

4- Aspectos gerais e comparados da evolução do sistema de trocas gasosas de  
protistas e animais invertebrados; 

5- Aspectos gerais e comparados da evolução do sistema nervoso e sensorial 
de protistas e animais invertebrados; 

6- Aspectos gerais e comparados da evolução dos modos de reprodução de 
protistas e animais invertebrados. 
 

 
CRONOGRAMA DAS PROVAS 

 
DIA SEM HOR ATIVIDADES 

08/08/2011 Segunda- 
feira 

 - Divulgação da homologação das inscrições e dos 
pontos para a prova didática. 

15/08/2011 Segunda-
feira 

8h 
 
 

8h  15min 
 

14h 

• 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) 

16/08/2011 Terça- 8h • Sorteio do ponto da prova didática para o terceiro 



feira  
8h 15min 

 
14h  

grupo (3) 
• Início da prova didática para o primeiro grupo (1) 
 
• Início da prova didática para o segundo grupo (2) 

17/08/2011 Quarta-
feira 

8h 15min 
 
 

• Início da prova didática para o terceiro grupo (3) 
  

18/08/2011 Quinta-
feira 

8h 
 

  

Exame de títulos. 

Obs: o local para realização das provas será publicado posteriormente. 
 
Rio Grande, 08 de agosto de 2011. 
 
 
 

Ioni Gonçalves Colares 
Vice-Diretor do ICB 

(a via original encontra-se assinada) 


