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Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete , na sala de permanência do Prof. Dr. 
Fabrício Sanguinetti Cruz de Oliveira, no Laboratório de Estudos dos Oceanos e Clima (LEOC), 
do Instituto de Oceanografia, reuniu-se a Comissão Examinadora para a Seleção de Contratação 
de Professor Temporário, processo 23116.001776/2017-00, nomeada pela Portaria nº 702/2017 
de março de 2017, sob a presidência do Prof. Dr. Fabrício Sanguinetti Cruz de Oliveira, com a 
presença dos demais membros, Prof. Dr. Jorge Arigony Neto e Prof. Dr. Mauricio Magalhães 
Mata, para homologar as inscrições ao processo de seleção para contratação temporária 
conforme os termos do Edital nº 18 de 18 de abril de 2017. Por apresentarem a documentação 
exigida conforme o referido Edital, foram homologadas as inscrições dos candidatos: (1) Bruno 
Troina da Silva (processo 23116.003461/2017-99), (2) Viliam Cardoso da Silveira (processo 
23116.003474/2017-68), (3) Cíntia Rabelo da Rocha Repinaldo (processo 23116.003505/2017-
81), (4) Thomas Spiering Kaufmann (processo 23116.003551/2017-80), (5) Henrique Fuch Bueno 
Repinaldo (processo 23116.003556/2017-11), (6) Patrícia Porta Nova da Cruz (processo 
23116.003559/2017-46), (7) Cátia Cristina Braga Rodrigues (processo 23116.003561/2017-15), 
(8) Eduardo de Paula Kirinus (processo 23116.003583/2017-85), (9) Ludmila Pochmann de Souza 
(processo 23116.003605/2017-15), (10) Sandro dos Santos Pereira (processo 
23116.003610/2017-10), (11) Eliane Barbosa Santos (processo 23116.003611/2017-64), (12) 
Douglas da Silva Lindemann (processo 23116.003658/2017-28), (13) Rose Ane Pereira de Freitas 
(processo 23116.003659/2017-72). O candidato Juliano Vieira Ribeiro (processo 
23116.003589/2017-52) não teve a sua inscrição homologada por ter apresentado apenas o 
comprovante de agendamento e não o comprovante de pagamento de inscrição nos termos do 
Edital. Além disso, a Comissão Examinadora definiu o calendário de atividades do referido 
concurso que segue em anexo a esta Ata. Os dez pontos que irão compor o sorteio para o 
conteúdo da prova didática também foram definidos pela Comissão Examinadora, sendo eles: (1) 
Processos convectivos na Atmosfera e no Oceano, (2) Balanço global de energia: distribuição de 
calor, albedo e efeito estufa, (3) Estrutura meridional da atmosfera: forçantes radiativas e 
distribuição dos ventos. (4) Interação oceano-atmosfera: variação sazonal, interanual e de longo 
período, (5) Mudanças climáticas e o aquecimento global: passado, presente e futuro, (6) 
Climatologia e hidrologia: conceitos, tempo e clima, ciclo hidrológico e nuvens, (7) Circulação 
atmosférica, instabilidades, frentes, ciclones e anticiclones, (8) Dinâmica da atmosfera: equações 
governantes, forças atuantes e escalas, (9) Estações meteorológicas e instrumentação aplicada a 
meteorologia, (10) Meteorologia sinótica: sistema de coleta de dados e cartas sinóticas. A 
Comissão Examinadora optou pelo sorteio de ponto único para todos os candidatos. Nada mais 
havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou a presente ata. 
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