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No dia 18 de junho de 2014, às 8 horas, na sala 2113 do Campus
Carreiros, ocorreu o sorteio das questões para elaboração da Prova Escrita.
Compareceram os candidatos Maria Clara L. Hallal, Marcelo França de
Oliveira, Thais de Freitas Carvalho e Gabriela C. Silva, conforme assinaturas
na lista de presenças. Foram sorteadas as questões sobre as quais os
candidatos deveriam dissertar, as quais foram: “Disserta sobre os modelos
autoritários na América Latina nos anos sessenta e setenta”; “Disserta sobre
a desagregação do bloco soviético nos anos oitenta”; Disserta sobre a
formação histórica da União Europeia”. No mesmo dia e local, às 8 horas e
10 minutos, os mesmos candidatos que participaram do sorteio, conforme
assinaturas na lista de presenças, começaram a realização da Prova Escrita,
com três horas de duração. No mesmo dia e local, às 11 horas e 15 minutos
ocorreu a leitura pública da Prova Escrita, com os mesmos candidatos
anteriormente citados, conforme assinaturas na lista de presenças. A ordem
de leitura foi definida por sorteio. Foi divulgado o padrão de respostas
esperadas das questões. Após análise, a banca deliberou pela atribuição das
seguintes notas na Prova Escrita: Maria Clara L. Hallal – 6,5; Marcelo França
de Oliveira – 8,9; Thais de Freitas Carvalho – 8,3 e Gabriela C. Silva – 8,8.
Tais notas foram divulgadas às 15 horas no ICHI. A seguir passou a
proceder ao Exame de Títulos, cujas notas foram: Maria Clara L. Hallal –
3,35; Marcelo França de Oliveira - 3,85; Thais de Freitas Carvalho - 3,15; e
Gabriela C. Silva – 3,15. As notas do Exame de Títulos foram divulgadas às
17 horas no ICHI. Em seguida a banca procedeu ao cálculo da nota final do
processo seletivo, resultando em: Maria Clara L. Hallal – 5,24; Marcelo
França de Oliveira - 6,88; Thais de Freitas Carvalho - 6,24 e Gabriela C.
Silva - 6,54. Tais notas foram divulgadas às 18 horas no ICHI. Com base em
tais resultados, foram aprovados em tal processo seletivo, ordenados pela
classificação de acordo com a nota final: Marcelo França de Oliveira,

Gabriela C. Silva e Thais de Freitas Carvalho. Nada mais havendo a tratar,
os membros da banca redigiram a presente ata que vai por todos assinada.

Rio Grande, 18 de junho de 2014.
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