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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 

 

 

ANEXO VI 

 
Contratação Temporária Conforme Edital 41/2012 

 

 

ATA DA COMISSÃO EXAMINADORA  

 

Aos 28 dias do mês de novembro de 2012, as 18 h reuniu-se a banca 
examinadora para avaliação final e redigir esta ata. 

As seguir são descritas as etapas em que foi conduzido este concurso pela 
banca examinadora: 

- Aos 20 dias do mês de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a banca 
examinadora, homologando os dois candidatos inscritos, conforme 
documento intitulado HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, em anexo. 
Também foram definidos os pontos da prova didática, local, dia e hora do 
sorteio do ponto da prova didática, em documento em anexo. Estas 
informações foram publicadas no mural da Escola de Engenharia e no sítio 
eletrônico www.sarh.furg.br. 

- Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e doze, reuniu-se a banca 
examinadora para sorteio de ponto da prova didática, assim como definição 
do local, data e horário da mesma, conforme ata em anexo. 

 

- Aos 28 dias do mês de novembro de dois mil e doze, na sala 1206 do 
pavilhão 1, Campus Carreiros, as 14 horas, reuniu-se a banca examinadora, 
sendo realizado o sorteio da ordem dos candidatos a prestarem prova 
didática. A primeira a apresentar a prova didática foi a candidata Bruna 
Suanez Sentano, iniciando a sua apresentação as 14:26 h e terminando as 
15:02 h, e após o candidato Jorge Luiz Saes Bandeira, iniciando as 15:12 h e 
terminando as 16:15 h. As avaliações encontram-se no anexo III. 

 

- Aos 28 dias do mês de novembro de dois mil e doze, as 17 h reuniu-se a 
banca examinadora para o exame de títulos dos candidatos. As avaliações 
encontram-se no anexo III. 
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Portanto, conforme anexo IV, em anexo, a candidata Bruna Suanez Sentano, 
processo 23116.006171/2012-92,obteve nota final de 4,41 (quatro inteiros e 
41 centésimos), e o candidato Jorge Luiz Saes Bandeira, processo 
23116.006214/2012-30, obteve nota de 6.06 (seis inteiros e 6 centésimos). 

Logo, a candidata Bruna Suanez Sentano foi reprovada no concurso e o 
candidato Jorge Luiz Saes Bandeira foi aprovado no concurso, sendo este 
último indicado pela banca examinadora para ocupar a vaga de professor 
substituto. 
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