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Edital nº 031/2021/UFPR/R/PP/2021

Processo nº 23075.025796/2021-78
OBJETO: Sorteio do ponto da prova didática para contratação de professor
substituto – Edital nº 227/2021 – PROGEPE na “Área de Conhecimento: Oceanografia
Química, Bioquímica, Poluição e Química Orgânica Marinha”.  
 
A Comissão Avaliadora torna público a ordem dos candidatos para sorteio do ponto
para a realização da prova didática. O sorteio ocorrerá no dia 19 de agosto de 2021 a
partir das 08:00 h, via plataforma Microsoft Teams. Será responsabilidade do
candidato ter o aplicativo instalado no seu dispositivo eletrônico (computador, celular
ou tablet). Será igualmente responsabilidade do candidato procurar garantir uma
conexão estável e segura no momento do sorteio do ponto e da realização da prova
didática, correndo o risco de ser eliminado caso ocorra problemas de conexão que o
impeçam de realizar o sorteio/prova didática no dia e horário agendado. As sessões
serão gravadas para avaliação dos membros da banca. Os links para acesso à
sessão serão disponibilizados no e-mail de inscrição de cada candidato. 

ORDEM DE SORTEIO HORÁRIO CANDIDATO 

1  08:00 h Cléo Thomás G. V. M. Teixeira Pires  

2  09:00 h Fiamma Eugênia Lemos Abreu  

3  10:00 h Cibele Rodrigues Costa  

4  11:00 h Livia Macedo Dutra  

5  14:00 h Tailisi Hoppe Trevizani  

6  15:00 h Sanye Soroldoni  

7  16:00 h Hadla Sousa Ferreira  

 
O ponto da prova didática será sorteado individualmente por cada
candidato do programa apresentado na página de concursos no site CEM
(http://www.cem.ufpr.br/portal/cem_spanish/concursos/) e reproduzidos abaixo: 
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http://www.cem.ufpr.br/portal/cem_spanish/concursos/


Ordem Pontos 

1  Os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e fósforo 

2  As propriedades conservativas da água do mar 

3  O sistema carbonato, a alcalinidade e o pH da água do mar 

4  Segregação vertical e horizontal dos constituintes dissolvidos na água do
mar 

5  Elementos traço nos sistemas marinhos 

6  Instrumentação oceanográfica: reconhecimento e utilização de
equipamento 

7  Aspectos gerais da poluição marinha 

8 Matéria orgânica particulada e dissolvida na água do mar 

9 Introdução à bioquímica 

 
A prova didática ocorrerá 24 h após o sorteio do ponto. Mais informações serão
dadas aos candidatos no dia 19/08/2021 durante o sorteio. 
 
Pontal do Paraná, 18 de agosto de 2021.  
  
  
  
____________________________                    ____________________________  
      Prof. Dr. Pedro Toledo Netto                              Profª Drª Silvia Pedroso Melegari  
            (Presidente)                                                                          (Membro)  
  
  
 
____________________________  
       Profª Drª Harumi Otaguro  
                      (Relatora)  

Documento assinado eletronicamente por PEDRO TOLEDO NETTO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2021, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SILVIA PEDROSO MELEGARI, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2021, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HARUMI OTAGURO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/08/2021, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3730473 e
o código CRC 05331C29.

 
Referência: Processo nº 23075.025796/2021-78 SEI nº 3730473
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