
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

CAMPUS DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 03 DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA /  

HORÁRIO 

ATIVIDADE LOCAL* 

02/03/2021 

8h 

Sorteio do ponto para 

prova didática ** 

1ª Turma 

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

02/03/2021 

13h30min 

Sorteio do ponto para 

prova didática** 

2ª Turma 

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

03/03/2021

8h 

Sorteio do ponto para 

prova didática ** 

3ª Turma 

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

03/03/2021

13h30 

Sorteio do ponto para 

prova didática ** 

4ª Turma 

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

03/03/2021

8h30min 

Realização da prova 

didática e entrega dos 

currículos da 1ª Turma 

***  

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

03/03/2021

14h 

Realização da prova 

didática e entrega dos 

currículos da 2ª Turma 

***  

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

04/03/2021 Divulgação parcial dos 

resultados da prova 

didática da 1ª e 2ª turma 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

04/03/2021

8h30min 

Realização da prova 

didática e entrega dos 

currículos da 3ª Turma 

***  

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

04/03/2021

14h 

Realização da prova 

didática e entrega dos 

currículos da 4ª Turma 

*** 

Plataforma: MConf/FURG 

Link: a ser publicado posteriormente no 

sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

04/03/2021 Divulgação parcial dos 

resultados da prova 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 



 
 
 

didática da 3ª e 4ª turma 

04/03/2021 Divulgação dos 

resultados da prova 

didática com todos os 

candidatos 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG  

05/03/2021 Recurso do resultado da 

prova didática 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

08/03/2021

8h30min 

Análise de currículos Plataforma: MConf/FURG 

 

08/03/2021 Divulgação dos 

resultados da prova de 

análise dos currículos. 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

09/03/2021 Recurso do resultado da 

prova de títulos 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

10/03/2021 Divulgação da nota final 

e classificação dos 

candidatos 

Sítio eletrônico da PROGEP/FURG 

 

*Todas as etapas da seleção acontecem por meio da Plataforma MConf/FURG 

https://sead.furg.br/mconf. As informações serão publicadas no sítio eletrônico da 

PROGEP/FURG http://progep.furg.br/bin/edital/index.php .  

OBS: Dependendo do horário do envio das informações a publicação no sítio eletrônico da 

PROGEP só ocorrerá no próximo dia útil. 

** Pede-se aos candidatos que estejam presentes na realização do sorteio do Ponto da 

Prova Didática para imediato conhecimento do pronto tema de sua prova e, assim, 

otimizar o período de 24 horas de preparação para a prova. O candidato deve observar o 

horário indicado para realização da Prova Didática. O candidato que não estiver no 

horário de sua turma para a prova didática está desclassificado do processo.  

*** Preencher a planilha de títulos (ANEXO 02) com a pontuação, assinar e enviar junto 

com a documentação comprobatória. O endereço do e-mail para o envio do currículo e 

documentos comprobatórios para a prova de títulos é: cchotelaria@furg.br  

 

 

PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA 

Nº Ponto 

1 Meios de Hospedagem 

2 Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem 

3 Governança em Meios de Hospedagem 

4 Alimentos e Bebidas 

5 Qualidade e Segurança 

6 Legislação do turismo 

7 Organização de Eventos 

8 Agências de viagens e transportes 

9 Cerimonial e Protocolo 

10 Fundamentos do Turismo e da Hospitalidade 

 

https://sead.furg.br/mconf
http://progep.furg.br/bin/edital/index.php
mailto:cchotelaria@furg.br


 
 
 

ORDEM DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA PELA ORDEM 

DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

De acordo com a Deliberação 81/2014, Seção VI, Artigo 12º: IV. A ordem de realização 

da prova didática obedecerá a ordem de inscrição dos candidatos. 

 

FICHA   IDENTIDADE                 NOME 

00001 6076352761 LUCIMARI ACOSTA PEREIRA 

00002 1035827276 ILÁRIO CAUBI FRAGA DE ANDRADE 

00007 7115078896 RAPHAELLA COSTA RODRIGUES 

00008 2811416 PRISCILA FERNANDES CARVALHO DE MELO 

00013 6079667157 SARAH MARRONI MINASI 

00014 6052337232 CLÁUDIO GABRIEL SOARES ARAÚJO 

00015 8077200064 ALEXANDRA BEGEUERISTAIN DA SILVA 

00016 1082639401 DEISE MARI PEREIRA SILVEIRA 

00019 8093961699 MAICON GULARTE MOREIRA 

00020 3063687961 LETICIA CARVALHO VIVIAN 

00021 8084757833 BRUNA DA ROSA LESTON 

00033 1071004582 LEANDRO FORGIARINI DE GONÇALVES 

00034 104886841 SANDRA DALILA CORBARI 

00035 2263412 ANNA LAURYTHA CARLOS GONÇALVES 

 

 

 

 

ORDEM PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA DOS 

CANDIDATOS POR TURMA, DIA E HORÁRIO 

CANDIDATO HORÁRIOS DA PROVA 

DIDÁTICA 

LUCIMARI ACOSTA PEREIRA 03/03/2021 
8h30min 

1ª TURMA 

ILÁRIO CAUBI FRAGA DE ANDRADE 03/03/2021 
8h30min 

1ª TURMA 

RAPHAELLA COSTA RODRIGUES 03/03/2021 
8h30min 

1ª TURMA 

PRISCILA FERNANDES CARVALHO DE MELO 03/03/2021 
8h30min 

1ª TURMA 

 

SARAH MARRONI MINASI 03/03/2021 
14h  

2ª TURMA 

CLÁUDIO GABRIEL SOARES ARAÚJO 03/03/2021 
14h  

2ª TURMA 



 
 
 

 

 

Santa Vitória do Palmar, 22 de Fevereiro de 2021. 

 

 

__________________________________________ 
Profª. Drª. Clediane Nascimento Santos 

Presidente da Banca 

 
 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Darciele Paula Marques Menezes 

Membro da Banca 
 

 

__________________________________________ 
Prof. Dra. Renata Brauner Ferreira 

Membro da Banca 

(a via original encontra-se assinada) 

   

  

ALEXANDRA BEGEUERISTAIN DA SILVA 03/03/2021 
14h  

2ª TURMA 

DEISE MARI PEREIRA SILVEIRA 03/03/2021 
14h  

2ª TURMA 

MAICON GULARTE MOREIRA 04/03/2021 
8h30min 

3ª TURMA 

LETICIA CARVALHO VIVIAN 04/03/2021 
8h30min 

3ª TURMA 

BRUNA DA ROSA LESTON 04/03/2021 
8h30min 

3ª TURMA 

LEANDRO FORGIARINI DE GONÇALVES 04/03/2021 
8h30min 

3ª TURMA 
 

SANDRA DALILA CORBARI 04/03/2021 
14h 

4ª TURMA 

ANNA LAURYTHA CARLOS GONÇALVES 04/03/2021 
14h 

4ª TURMA 



 
 
 

 

ANEXO 01 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 

Os critérios para Pontuação dos Títulos na Prova de Títulos, conforme a 

Deliberação n° 81/2014 do COEPEA, Artigos 16 a 17, consideram quatro grupos de 

avaliação: (l) Graus Acadêmicos; (II) Produção Científica; (III) Experiência Docente e 

(IV) Experiência Profissional Não docentes, outras atividades Técnico-Científícas e de 

Extensão. Observa-se a pontuação limite abaixo descritos: 

(l) Graus Acadêmicos: 5,0 pontos; 

(II) Produção Científica: 2,0 pontos; 

(Ill) Experiência Docente: 2,0 pontos; 

(IV) Experiência Profissional Não docentes, outras atividades Técnico-

Científicas e de Extensão: 1,0 pontos 

 

Os Membros da Banca de avaliação utilizarão os critérios de Pontuação para a 

Prova de Títulos conforme discriminada abaixo. A nota final da Prova de Títulos será 

obtida pela média aritmética dos valores atribuídos pelos membros da Banca. 

 

Graus acadêmicos (5 pontos) 

Doutorado  - 5,0 pontos 

Mestrado - 2,0 pontos 

Especialização - 0,5 pontos 

Aperfeiçoamento - 0,3 pontos 

Experiência docente (2 pontos) 

Monitoria (0,1 por semestre até o máximo de 0,4) 

Tutoria EAD (0,1 por semestre o máximo de 0,4)  

Magistério educação básica (0,1 por semestre o máximo de 1,0) 

Na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0) 

Na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0) 

Atividades técnico-científica, literária, artística e extensionista (2 pontos) 

apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas 

ou similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 



 
 
 

mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5); 

capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o 

máximo de 1,0);  

publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente 

(0,1 por participação, até o máximo de 1,0);  

 organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até 

o máximo de 1,5);  

autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até 

o máximo de 5,0);  

publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou 

classificada como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0);  

patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o 

máximo de 2,0). 

Experiência profissional não docente (1 pontos) 

participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, 

até o máximo de 0,4);  

atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo 

de 0,8);  

atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o 

máximo de 0,8)  

experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 

0,6);  

 experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até 

o máximo de 0,8) 

 

  



 
 
 

ANEXO 02 

 

EDITAL Nº 03 DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO 

 

 

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DO CANDIDATO PROVA DE 

TÍTULOS  
1 - Nome do Candidato Avaliado:  

 2 - Data e Horário da Avaliação:  

3 - EXAME DE TÍTULOS 

Graus acadêmicos (5 pontos) Pontuação 

Doutorado  - 5,0 pontos  

Mestrado - 2,0 pontos  

Especialização - 0,5 pontos  

Aperfeiçoamento - 0,3 pontos  

Experiência docente (2 pontos)  

Monitoria (0,1 por semestre até o máximo de 0,4)  

Tutoria EAD (0,1 por semestre o máximo de 0,4)   

Magistério educação básica (0,1 por semestre o máximo de 1,0)   

Na educação profissional (0,2 por semestre até o máximo de 2,0)  

Na educação superior (0,3 por semestre até o máximo de 6,0)  

Atividades técnico-científica, literária, artística e extensionista (2 pontos)   

apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas, mostras coletivas ou 

similares (0,1 por participação até o máximo de 0,5) 

 

mostras individuais artísticas (0,1 por participação até o máximo de 0,5);  

capítulo de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,1 por participação, até o 

máximo de 1,0);  

 

publicação de artigo científico em revista não indexada, com ISSN ou equivalente 

(0,1 por participação, até o máximo de 1,0);  

 

 organização de obra coletiva, com ISBN ou equivalente (0,15 por publicação até o 

máximo de 1,5);  

 

autoria ou co-autoria de livro, com ISBN ou equivalente (0,25 por publicação até o 

máximo de 5,0);  

 

publicação de artigo científico em revista indexada internacionalmente ou 

classificada como qualis (0,4 por publicação até o máximo de 8,0);  

 



 
 
 

patente de invenção resultado de pesquisa científica (0,4 por invenção até o máximo 

de 2,0). 

 

Experiência profissional não docente (1 pontos)  

participação em congressos, seminários, jornadas ou similares (0,05 por evento, até o 

máximo de 0,4);  

  

atuação em atividades literárias ou artísticas (0,1 por participação, até o máximo de 

0,8);  

 

atuação em atividades de extensão universitária (0,1 por participação, até o máximo 

de 0,8)  

 

experiência administrativa na área da educação (0,1 por semestre até o máximo de 

0,6);  

 

 experiência profissional não docente na área do processo seletivo (0,1 por ano até o 

máximo de 0,8) 

 

Total da pontuação obtida no exame de Títulos   

 

 

Assinatura do candidato:  


