
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

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.

ATA DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Às 16h30min do dia 08 de novembro de 2021, via teleconferência, os membros da
comissão, prof. Dr. Dornelles Vissotto Junior, prof. Dr. Altair Rosa, prof. Dr. Ângelo
Fraga Bernardino, prof. Dr. Raoni Aquino Silva de Santana e profa. Dra. Margareth
Copertino, sob a presidência do primeiro (prof. Dr. Dornelles Vissotto Junior), se
reuniram para leitura das notas. Os graus atribuídos pelos membros da Comissão
Julgadora para cada um dos candidatos e em cada uma das provas foram inseridos
na tabela de pontuação compartilhada com todos os membros da banca durante a
sessão. Os graus atribuídos pelos membros da Comissão Julgadora para cada um
dos candidatos e em cada uma das provas foram inseridos na tabela de pontuação
projetada no quadro durante a sessão. Foram considerados habilitados os quatro
candidatos abaixo nomeados, que obtiveram nas provas escrita e didática média
igual ou superior a 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez), além de nota igual
ou superior a 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com pelo menos 3 (três)
examinadores em cada uma das provas. A classificação final dos candidatos
habilitados foi feita pela ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas provas
escrita, didática, defesa do currículo e projeto de pesquisa e análise de currículo. A
comissão julgadora indicou a respectiva ordem de classificação: 1° lugar: Camila
Domit (processo SEI: 23075.010367/2021-04) com nota 36,70; 2° lugar: Gisele
Cavalcante Morais (processo SEI: 23075.010336/2021-45) com nota 30,17; 3°
lugar: Simone Mendonça dos Santos (processo SEI: 23075.010318/2021-63) com
nota 29,66; 4° lugar: Marcelo Coelho (processo SEI: 23075.007506/2021-12) com
nota 25,70. Além disso, atendendo a requisição do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Universidade Federal do Paraná, disponibilizou-se à Coordenação do
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária as notas justificadas do candidato
eliminado na prova didática Caio César Ribeiro, que impetrou recurso no conselho
setorial da Universidade. 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.
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Documento assinado eletronicamente por DORNELLES VISSOTTO JUNIOR, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 08/11/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4006605 e
o código CRC 23C49ED1.

Referência: Processo nº 23075.068036/2020-74 SEI nº 4006605
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