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SELEÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO 40 HORAS
EDITAL Nº 38/2018  

PROCESSO    23116.010931/2018-51 

Matérias/Disciplinas:  Instituições de Direito Público e Privado 

RELATÓRIO SUCINTO DO CONCURSO

I – INTRODUÇÃO
Trata-se de Processo Seletivo para Seleção para Professor Substituto 40 horas da Faculdade de
Direito - Fadir da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, objeto do Edital nº 38/2018,
processo 23116.010931/2018-51 

II – DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Com a homologação das inscrições, foi feita a seleção dos pontos para a prova didática no

dia 03/01/2019. Nos dias 14 e 15 de janeiro de 2019, foram feitos os sorteios dos pontos da prova
didática, tendo sido sorteado o Ponto número  5-  Contrato de trabalho: constituição e extinção
para a prova didática realizada no dia 15 de janeiro, e o Ponto 8 - As garantias constitucionais dos
direitos fundamentais para a prova realizada no dia 16 de janeiro de 2019. Nos mesmos dias, fo-
ram entregues, pelos candidatos presentes, o material para a análise dos títulos. Nos dias 15 e 16
de janeiro, a partir das 8 horas e 30 minutos, foram realizadas as provas didáticas. Uma vez ter-
minadas as apresentações, a banca reuniu-se e fez a média das notas dos candidatos, e, ato contí-
nuo, analisou os títulos dos candidatos aprovados na prova didática. Publicados os resultados, e
tendo havido recursos apresentados pelas candidatas Deise Brião Ferraz e Evilhane Jum Martins,
a banca deu por improvido o recurso da candidata Deise Ferraz e provido parcialmente o recurso
da candidata Evilhane Martins, tendo sido, então, apurados os resultados finais.

III – CONCLUSÃO
O resultado final do concurso foi a aprovação dos candidatos a seguir relacionados: Em

primeiro lugar, o candidato Paulo Sérgio Mansija Pinto com a nota final 6.98; em segundo lugar,
a candidata Evilhane Jum Martins  com a nota final 6,93; e em terceiro lugar, a candidata Deise
Brião Ferraz com a nota final 6,37.

Rio Grande, 21 de janeiro de 2019

Prof.ª. Dr.ª. Simone de Biazzi Avila Batista da Silveira
Presidente da Banca Examinadora

Prof.ª. Dr.ª. Elisa Girotti Celmer
Membro da Banca Examinadora

Prof. Dr. Daniel Lena Marchiori Neto
Membro da Banca Examinadora

(A via original encontra-se assinada)
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