
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

A comissão julgadora do Concurso Público do Edital 113/20 – PROGEPE, da área de conhecimento Ciências Ambientais
Aplicadas, para a Carreira do Magistério Superior da UFPR, Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, torna
pública a Ata da realização da prova escrita.

ATA DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA

Às 09h20min do dia 02 de agosto de 2021, nas dependência do Setor de Exatas da Universidade Federal do Paraná – Sala
PA, Centro Politécnico, presentes os Membros da Comissão Julgadora, os Professores doutores Dornelles Vissotto Junior e
Altair Rosa, e de forma remota os professores doutores Ângelo Fraga Bernardino, Raoni Aquino Silva de Santana e
Margareth Copertino, sob a presidência do primeiro (Prof. Dr. Dornelles Vissotto Junior), foram iniciados os trabalhos para
a realização da prova escrita do concurso. O ponto da prova escrita foi sorteado da lista de pontos previamente elaborada
com base no programa do concurso, sendo chamado o primeiro candidato inscrito Fabiano Turini Farah, que não
compareceu, procedendo com a chamada da segunda candidata inscrita Ana Carolina Moreira Martins, que não
compareceu, sendo chamada a terceira candidata inscrita Bianca Ott Andrade, (processo 23075.068036/2020-74), às
08h10min, que sorteou o ponto de número 8. Métodos e técnicas de identificação e avaliação de impactos ambientais em
regiões costeiras.

Após o sorteio, desistiram da prova escrita os candidatos: Cristiane Akemi Umetsu e Gustavo Henrique Zaia Alves. A prova
escrita teve início às 08:15 com duração de 3 (três) horas, reservada a primeira hora para consulta de material
bibliográfico no próprio recinto da prova. Chegou após o sorteio do ponto, às 08:35hs, o candidato: Jonhatas Adelir Alves.

Ao término do período de consulta, todo o material foi guardado, sendo distribuídas folhas para a redação da prova
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devidamente rubricadas pelos dois membros da comissão julgadora que atuaram de forma presencial. Após finalizada a
prova escrita, cada candidato levantou a mão para entrega, onde foram conferidas as laudas e rúbricas das folhas de prova
com cada candidato ou candidata. Entregaram a prova escrita finalizada em sequência:

Valdeir Pereira de Lima,

Sandra Martins Ramos,

Johnatas Adelir Alves,

Pablo Damian Borges Guilherme,

Lucilene Finoto Viana,

Claudia Vanessa dos Santos Correia,

Simone Mendonça dos Santos,

Caroline Kozak,

Camila Domit,

Elaine Cristina Rodrigues Bartozek,

Giorgi Dal Pont,

Marcelo Coelho,

Patrícia Almeida Sacramento,

Naiara Mottin Justino,

Caio Cesar Ribeiro,

Bianca Ott Andrade, e

Gisele Cavalcante Morais.

A prova foi concluída às 12h15min. Conforme a Resolução 31-21 – CEPE, o relator da banca avaliadora, professor doutor
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Altair Rosa, procedeu com a digitalização das provas e as disponibilizou para os demais membros da banca para ser
avaliada de forma remota. Foi informado aos candidatos que, conforme a Resolução 31-21 - CEPE, eles estão dispensados
da leitura da prova escrita. Também foi informado aos candidatos que no dia 03 de agosto de 2021 será publicado no site
http://www.cem.ufpr.br/portal/concursos/ o edital de divulgação dos candidatos classificados para a prova didática, os
horários dos sorteios dos pontos da prova didática e os horários de realização da prova didática. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e eu, Altair Rosa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada
pelos membros da Comissão Julgadora.

Documento assinado eletronicamente por DORNELLES VISSOTTO JUNIOR, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/08/2021, às
17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Margareth da Silva Copertino, Usuário Externo, em 02/08/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Altair Rosa, Usuário Externo, em 02/08/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Raoni Aquino Silva de Santana, Usuário Externo, em 02/08/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Angelo Fraga Bernardino, Usuário Externo, em 03/08/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3692154 e o código CRC 2EC8A6C3.

Referência: Processo nº 23075.068036/2020-74 SEI nº 3692154
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