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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
FACULDADE DE DIREITO – FADIR/FURG 

 

Processo nº  2311.005735/2014-31 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES e CRONOGRAMA DO CONCURSO PARA DOCENTE EFETIVO DA 
FACULDADE DE DIREITO DE QUE TRATA EDITAL FURG 07/2018   

Matéria(s)/Disciplina(s): Fundamentos do Direito Tributário brasileiro; Planejamento Tributário Internacional; Direito 
Aduaneiro; Negociação Internacional; Direito Internacional Econômico; Direito do Comércio Internacional; Pesquisa 

em Relações Internacionais e Corporações Transnacionais. 
 

I . Inscrições homologadas 

 
Número 
Ficha Candidato(a) 

1 JULIANA TORALLES DOS SANTOS BRAGA 

2 FERNANDO NAGIB MARCOS COELHO 

4 ANA PAULA DUPUY PATELLA 

5 GABRIELA DE MORAES KYRILLOS 

7 BRYAN ALVES DEVOS 

8 BÁRBARA MARTINS LOPES 

9 DAIANE DE BRUM DA SILVEIRA 

10 MATHEUS SEHN KORTING 

13 LEANDRO RODRIGUES LOPES 

14 LUIS FELIPE HATJE 

15 MARCIA SEQUEIRA LAURINO 

16 EDUARDO HENRIQUE BONDARCZUK 

17 CAROLINA BELASQUEM DE OLIVEIRA GOMES 

19 ISABEL MACIEL MOUSQUER RIBEIRO 

20 WAGNER SILVEIRA FELONIUK 

21 ATHILLA SILVA DA SILVA 

22 VICTÓRIA HOFFMANN MOREIRA 

23 NATACHA SOUZA JOHN 

25 THIAGO LUIZ RIGON DE ARAUJO 

27 CLARICE GONÇALVES PIRES MARQUES 

28 LEONARDO CANEZ LEITE 

29 RÔMULO GUBERT DE MELLO BRUM 
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II. Outras Deliberações pertinentes ao certame 
 

O Concurso será composto por Provas Escrita, 
Didática e Exame de Títulos. Na Prova Escrita 
não será admitida a consulta a qualquer tipo de 
material, impresso ou digital, inclusive 
legislação. Na Prova Didática não será admitida 
a utilização de qualquer instrumento áudio-
visual eletrônico ou elétrico (tais como data-
show, projetor multimídia ou retroprojetor). 
Não haverá Prova Prática.  Todas atividades 
públicas do Concurso serão realizadas na Sala 
6101 do Pavilhão 6 do Campus Carreiros 
FURG, cidade de Rio Grande,  nas datas e 
horários indicados no Cronograma de 
Atividades do Concurso, fixado nos termos 
abaixo. 

 



 
Tel./Fax.: (53) 3233-6634  -  direito@furg.br   -  http://www.furg.br 

III - Cronograma de Atividades Específicas do Concurso (Conforme DELIBERAÇÃO  COEPEA  077/2015, de 25/09/2015) 

Etapa Data Horário  Evento Observações 

1 07/05/2018 16:00 h Divulgação da Relação de Pontos 
para fins de sorteio das Provas 
Didática e Escrita 

 

2 14/05/2018 08:00 h - Sorteio do Ponto da 
Prova Escrita 

- Realização da Prova 
Escrita	

A prova escrita iniciar-se-á imediatamente após o sorteio do ponto e terá 
duração de até quatro horas. Na Prova Escrita não será admitida a 
consulta a qualquer tipo de material, impresso ou digital, inclusive 
legislação. 

3 14/05/2018 14:00 h - Leitura Pública das 
Provas Escritas 
 

Ao final da leitura da prova pelo ultimo candidato, cada examinador 
finalizara ́ sua avaliação, lançando em planilha, devidamente assinada, a 
nota de cada candidato, devendo ser entregue, imediatamente, ao 
Presidente da Banca, o qual fara ́, na sequência, a leitura pública de todas 
as notas. 

4 14/05/2018 21:00 h - Divulgação do resultado 
preliminar das Provas 
Escritas 

- Entrega, pelos candidatos,  do 
material para o Exame de 
Ti ́tulos, nos termos fixados 
na tabela de pontuação. 

- Sorteio do ponto da Prova 
Dida ́tica	

 O resultado preliminar da Prova Escrita, com as notas lançadas em 
planilha e discriminadas por Examinador, será divulgado pelo 
Presidente da Banca, perante os candidatos, e no mural da Secretaria da 
Faculdade de Direito.  
 Será sorteado um ponto comum a todos os candidatos, com base na 
relação de pontos já divulgada. O ponto sorteado será divulgado 
oralmente logo após o sorteio, perante os candidatos, os quais devem se 
fazer presentes para tomar ciência do mesmo. 
 Não haverá outras formas de divulgação do ponto sorteado ou do 
resultado preliminar da prova escrita, além das acima explicitadas. 

5 15/05/2018 Data reservada para interposiça ̃o de recurso, pelos candidatos,  do resultado da Prova Escrita e para a realização do Exame 
de Títulos pela Banca Examinadora. 

6 16/05/2018 07:15 h Julgamento dos Recursos da 
Prova Escrita pela Banca 
Examinadora 

Na Prova Didática não será admitida a utilização de qualquer 
instrumento audiovisual eletrônico ou elétrico (tais como Datashow, 
projetor multimídia ou retroprojetor). Sob pena de serem considerados 
ausentes, no horário de início da realização da Prova Didática todos os 
candidatos deverão se fazer presentes  para assinar a respectiva lista de 
presenças e entregar à Banca Examinadora o seu Plano de Aula, 
devendo, após, permanecerem, em ambiente apartado, à disposição, para 
a realização, em sequência, da respectiva Prova Didática, obedecida a 
ordem de inscrição. O candidato que não comparecer no horário 
designado ou que se encontre ausente quando chamado para realização 
de sua prova será eliminado do certame. Dependendo do número de 
candidatos remanescentes para realização da prova, a Banca 
Examinadora poderá optar por fixar horário de intervalo para almoço, ao 
final do qual reiniciar-se-ão os trabalhos com os demais candidatos. 
Após a realização da prova pelo ultimo candidato, cada examinador 
finalizara ́ sua avaliação, lançando em planilha, devidamente assinada, a 
nota de cada candidato, devendo a mesma ser entregue, imediatamente, 
ao Presidente da Banca, o qual fara ́, na sequência, a leitura pública de 
todas as notas. O resultado preliminar da Prova Didática e do Exame de 
Títulos, com as notas lançadas em planilha e discriminadas por 
Examinador, será divulgado pelo Presidente da Banca, perante os 
candidatos, e no mural da Secretaria da Faculdade de Direito. Não 
haverá outra forma de divulgação. 

7 16/05/2018 08:55 h Divulgação do Resultado 
definitivo da Prova Escrita 

8 16/05/2018 09:00 h -  Realização das Provas 
Didáticas e, ao final da realização 
da prova pelo último candidato,  
será feita a Leitura Pública de 
todas a notas atribuídas. 

9 16/05/2018 21:00 h - Divulgação do resultado 
preliminar da Prova Didática 
- Divulgação do resultado 
preliminar do Exame de Títulos 

10 17/05/2018  Data reservada para interposição de recurso, pelos candidatos, do resultado da Prova Didática e do Exame de Títulos 

11 18/05/2018 08:00 h Julgamento dos recursos do resultado do 
Exame de Títulos e da Prova Didática e 
apuração do resultado final do concurso. 

 

12 18/05/2018 11:00 h Divulgação do resultado definitivo do 
Exame de Títulos, da Prova Didática e 
do Resultado Final do Concurso. 

13 18/05/2018 14:30 h Reunião do Conselho da Unidade para 
aprovação dos atos do Concurso.  
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