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ANEXO VI
Contratação Temporária – Professor Substituto - Edital 08/2012
ATA DA COMISSÃO EXAMINADORA
PROCESSO 23116.007072/2011-47

MATÉRIAS/DISCIPLINAS: ESTÁGIO SUPERVISIONADO, DIREITOS FUNDAMENTAIS
NO ESTADO GLOBAL, DIREITO INTERNACIONAL, INSTITUIÇÕES DE DIREITO,
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E DIREITO ADMINISTRATIVO

A Comissão Examinadora, designada pela Portaria 2294/2011 de 26 dezembro de
2011, reunida no dia 12/03/2012, das 11:20 h às 13:20 h, para, inicialmente, julgar a validade
ou não das inscrições dos candidatos, após analisar a documentação pertinente, julgou válidas
todas as inscrições efetuadas, homologando todas as inscrições feitas. Outrossim, optando
pela realização de Prova Didática, deliberou que a realização do sorteio de ponto para a
mesma haveria de ocorrer no sábado dia 17 de março de 2012, às 11:00 h, na sala 6101 do
Pavilhão 6 do Campus Carreiros da FURG, ocasião em que todos os candidatos haveriam de
estar presentes para tomarem ciência do referido ponto. Deliberou também a opção por um
único ponto a ser sorteado para todos os candidatos. Deliberou, a seguir, que no dia 19 de
março de 2012, às 13:30 h, no mesmo local supra referido haveria de iniciar a Prova Didática,
momento em que todos os candidatos haveriam de se fazer presentes, entregando o respectivo
Plano de Ensino à Banca Examinadora e permanecendo à disposição para a realização, em
seqüência, da sua respectiva Prova Didática. Deliberou, ademais, que após a entrega do Plano
de Ensino fosse feito, entre os presentes, o sorteio da ordem de apresentação dos candidatos,
os quais, em ambiente apartado, haveriam de aguardar, na seqüência, o momento da
realização de sua Prova Didática Deliberou, outrossim, que caso houvessem candidatos
remanescentes que não tivessem realizado sua Prova Didática após as 22:00 h do mesmo dia
19/03/2011, a Comissão poderia determinar a suspensão dos trabalhos até às 08:30 h do dia
seguinte (20/03/2012), quando reiniciar-se-iam as provas, mantida a ordem de apresentação já
sorteada para os candidatos remanescentes. Deliberou, também, nessa data, a relação de
pontos para o sorteio da Prova Didática, tendo sido tudo devidamente publicizado ao fim da
reunião, sendo, no mesmo dia, conferido e verificado a publicização no sítio institucional e
nos murais internos da FADIR. No dia 17 de março de 2012, tal como previsto, às 11:00 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 10 – “Direito ao Asilo Político”,
registrando-se a presença dos candidatos Isabela Cabral de Barros ( 23.116.001521/2012-24);
Tiago Burlani Neves (23.116.001676/2012-61); Sérgio Lipinski Brandão Jr
(23.116.001675/2012-16); Regina Maria Pena Santos (23.116.001646/2012-54); Helen
Montes Vieira (23.116.001649/2012-98); Priscila da Silva Barboza (23.116.001718/2012-63);
Helen Neves da Silva (23.116.001669/2012-69); Daniel Pedroso de Oliveira
(23.116.001652/2012-10); Matheus Cunha Duarte Silva (23.116.001625/2012-39); Alexandre
Neves Sapper (23.116.001709/2012-72); Cristian Costa Morais (23.116.001673/2012-27);
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Roberta Cunha de Oliveira (23.116.001719/2012-16) e Kelyana Ribeiro Silva
(23.116.001629/2012-17). No dia 19 de março de 2012, tal como previsto, às 13:30 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: Matheus Cunha Duarte Silva (23.116.001625/2012-39);
Priscila da Silva Barboza (23.116.001718/2012-63); Alexandre Neves Sapper
(23.116.001709/2012-72); ); Roberta Cunha de Oliveira (23.116.001719/2012-16); Cristian
Costa Morais (23.116.001673/2012-27); Sérgio Lipinski Brandão Jr (23.116.001675/201216); Kelyana Ribeiro Silva (23.116.001629/2012-17); Helen Montes Vieira
(23.116.001649/2012-98); Daniel Pedroso de Oliveira (23.116.001652/2012-10); Regina
Maria Pena Santos (23.116.001646/2012-54); Isabela Cabral de Barros (23.116.001521/201224). Na ordem acima descrita foram realizadas as provas didáticas, encerrando-se os trabalhos
do dia às 23:00 h. A seguir, no dia 23/03/2012, das 08:00 h às 12:00 h, reunida para avaliar o
andamento do concurso e dar andamento às etapas subsequentes, verificou que transcorreu
rigorosa e adequadamente tanto o sorteio, ao qual compareceram 13 candidatos, bem como a
Prova Didática, para a qual se fizeram presentes 11 candidatos, concluindo esta etapa
concursal regularmente. Constatou-se, entretanto, uma falha no procedimento, anonimamente
apresentada perante a secretaria da Faculdade: a ATA 01, antes disponibilizada – e que serviu
para divulgação da data de sorteio de ponto e realização da prova , continha uma pequena
incorreção de digitação: onde deveria constar “17 de março de 2012” e “ 19 de março de
2012”, constou, respectivamente, para o sorteio do ponto e prova, “17 de março de 2011” e “
19 de março de 2011”. Assim, constatando que tal falha, embora suprida em relação aos
candidatos que compareceram, possa ter confundido os candidatos que não compareceram,
num total de 07 candidatos, deliberou a reconstituição, para estes, das mesmas oportunidades
conferidas aos 13 outros. Assim, para os 07 candidatos que não comparecerem à nenhuma das
etapas anteriores, foi deliberado o seguinte: sorteio de ponto para nova prova didática,
oportunizada exclusivamente aos 07 candidatos que não compareceram à nenhuma das etapas
anteriores, para a sexta-feira, dia 30 de março de 2012, às 8:30 h, na sala 6101 do Pavilhão 6
do Campus Carreiros da FURG, ocasião em que os referidos 07 candidatos deveriam estar
presentes para tomarem ciência do referido ponto (que não seria divulgado por outro meio).
Deliberou também que seria um único ponto sorteado para todos os 07 candidatos. Deliberou,
a seguir, também, que no dia 02 de abril de 2012, às 13:30 h, no mesmo local supra referido
iniciar-se-ia a Prova Didática, momento em que todos os 07 candidatos supra referidos
deveriam se fazer presentes, entregando o respectivo Plano de Ensino à Banca Examinadora e
permanecendo à disposição para a realização, em seqüência, da sua respectiva Prova Didática.
Após a entrega do Plano de Ensino foi previsto ser feito, entre os presentes, o sorteio da
ordem de apresentação dos candidatos, os quais, em ambiente apartado, aguardariam, na
seqüência, o momento da realização de sua Prova Didática. Deliberou igualmente que caso
restassem candidatos que não tivessem realizado sua Prova Didática após as 22:00 h do
mesmo dia 02/04/2012, a Comissão poderia determinar a suspensão dos trabalhos até às 08:30
h do dia seguinte (03/04/2012), quando reiniciar-se-iam as provas, mantida a ordem de
apresentação já sorteada para os candidatos remanescentes. No dia 30 de março de 2012, 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 2 – Direitos
Coletivos na Ordem Constitucional brasileira de 1988”, registrando-se a presença da
candidata Eliane dos Santos Dias (23.116.001661/2012-01). No dia 02 de abril de 2012, tal
como previsto, às 13:30 h, na sala 6101 do Pavilhão 6 do Campus Carreiros da FURG,
registrou-se a presença única da candidata Eliane dos Santos Dias ( 23.116.001661/2012-01),
apresentando o respectivo Plano de Ensino. A mesma realizou, assim, sua prova didática,
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encerrando, destarte, esta etapa. A seguir, esta Comissão reuniu-se 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: Matheus Cunha Duarte Silva (23.116.001625/2012-39) – média final
1,78; Priscila da Silva Barboza (23.116.001718/2012-63) – média final 6,02; Alexandre
Neves Sapper (23.116.001709/2012-72); ) – média final 6,30; Roberta Cunha de Oliveira
(23.116.001719/2012-16) – média final 6,08; Cristian Costa Morais (23.116.001673/2012-27)
– média final 5,62; Sérgio Lipinski Brandão Jr (23.116.001675/2012-16) – média final 3,90;
Kelyana Ribeiro Silva (23.116.001629/2012-17) – média final 5,40; Helen Montes Vieira
(23.116.001649/2012-98) – média final 4,48; Daniel Pedroso de Oliveira
(23.116.001652/2012-10) – média final 5,68; Regina Maria Pena Santos
(23.116.001646/2012-54) – média final 5,36, Isabela Cabral de Barros (23.116.001521/201224) – média final 4,14 e Eliane dos Santos Dias (23.116.001661/2012-01) – média final 3,00.
Nos termos das normas pertinentes foram considerados aprovados, em ordem, os
candidatos Alexandre Neves Sapper (23.116.001709/2012-72)) – média final 6,30;
Roberta Cunha de Oliveira (23.116.001719/2012-16) – média final 6,08 e Priscila da
Silva Barboza (23.116.001718/2012-63) – média final 6,02, indicando-se para contratação
o candidato Alexandre Neves Sapper (23.116.001709/2012-72) – média final 6,30 ,
lavrando-se, para tanto, a presente ata, por todos assinada na presente data.
Rio Grande, 02 de abril de 2012

Professor CARLOS ANDRÉ HUNING BIRNFELD(presidente)
(A via original encontra-se assinada)

Professora MARIA CLÁUDIA CRESPO BRAUNER
(A via original encontra-se assinada)

Professor ELISA GIROTTI CELMER
(A via original encontra-se assinada)

(Processo de seleção homologado na Reunião Extraordinária do Conselho Acadêmico da Faculdade de
Direito, ocorrida em 04 de abril de 2012)

