SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO
ANEXO VI
Contratação Temporária Conforme Edital 043/2013
PROCESSO n° 23116.006791/2013-11.
ATA DA COMISSÃO EXAMINADORA
Nos dias vinte e cinco e vinte e seis do mês de novembro de dois mil e treze, reuniuse no Mini-auditório Professor Leon Coutelle Filho no Campus Carreiros da FURG, a
Banca Examinadora composta pela Professora Audrei Fernandes Cadaval
(presidente), Professor Tiarajú Alves de Freitas (titular) e Professora Patrizia Raggi
Abdallah (titular) para a realização das provas didáticas com os candidatos inscritos
no Edital 043/2013 Processo n° 23116.006791/2013-11. Conforme cronograma
estabelecido por sorteio prévio, compareceram para a realização da prova didática
no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e treze os candidatos Douglas Pivatto,
Julio Cesar A. da Silva Junior, Cintia Amaral Pinto e Elis Braga Licks.
Compareceram no dia vinte e seis de novembro os candidatos Rafael Mesquita
Pereira e Claudio Puccinelli Pickersgill. Não compareceram os candidatos Evandro
Costa Pedro e Jean Rodrigues Venecian. Após o sorteio da ordem de realização das
provas, os candidatos realizaram as provas didáticas, apresentando uma aula sobre
o ponto que foi sorteado no dia vinte e dois de novembro de dois mil e treze, a
saber: Ponto 4 – Estruturas de mercado. Finalizadas as provas didáticas, a Banca
realizou o exame de títulos dos candidatos. No exame de títulos foram considerados,
para fins de pontuação, os graus acadêmicos comprovadamente obtidos pelo
candidato sem limitação de tempo; a experiência docente, atividades técnicocientífica, literária, artística e extensionista e a experiência profissional não docente,
no período 2010/2013. Após finalizado o exame de títulos, realizou-se o fechamento
das planilhas, resultando em uma nota final para cada candidato. Os candidatos
Claudio Puccinelli Pickersgill – nota ,5,6; Elis Braga Licks – nota 3,8; Douglas Pivatto
– nota 3,5; Evandro Costa Pedro – nota 0,3 e Jean Rodrigues Venecian – nota 0,9
não foram aprovados. Foram classificados os candidatos (1) Rafael Mesquita
Pereira – nota 6,7; (2) Julio Cesar A. da Silva Junior – nota 6,6 e (3) Cíntia
Amaral Pinto – nota 6,0. Com base nos resultados obtidos a Banca Examinadora
indica para a contratação o candidato Rafael Mesquita Pereira. Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos
os integrantes da Banca Examinadora.
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