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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às dez horas, reuniu-se,
extraordinariamente, o Conselho do Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala
duzentos e trinta e cinco do Pavilhão 02, para tratar da seguinte ordem do dia: Homologação dos
Atos e Resultados do Concurso Público, Edital N°011/2009 – Área de conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra; - Matéria: Ensino de Física e Educação à Distância;
Disciplinas: Estágios Supervisionados, Ensino de Física para Ciências, Atividades de
Ensino de Física – 01 vaga; - Classe/Regime de Trabalho: Assistente/40h-DE. Presentes os
membros docentes: Denise Maria Varella Martinez (Presidente - Diretora do Instituto de
Matemática, Estatística e Física), Celiane Costa Machado, Cristiano Brenner Mariotto, Débora
Pereira Laurino, Elaine Correa Pereira, Evamberto Garcia de Góes, Leandro Sebben Bellicanta,
João Rodrigo Souza Leão, Luiz Augusto Andreolli de Moraes, Marcos Cardoso Rodriguez,
Mario Rocha Retamoso, Paul Gerhard Kinas, Sebastião Cícero Pinheiro Gomes e Tales Luiz
Popiolek. Presentes os técnico-administrativos: Núbia Margareth e Claudenir Caetano de
Barros. Não compareceu à sessão a servidora Jane Mirapalhete Rodrigues. Iniciando-se a reunião
a presidente apresentou para homologação do Conselho os Atos e Resultados do Concurso
Público para provimento de uma(01) vaga; Cargo/Classe/Regime de Trabalho:
Professor/Assistente/40h-DE, na Matéria de Ensino de Física e Educação à Distância, conforme
Edital 011/2009, publicado no DOU nº 67 do dia oito de abril do corrente ano, que teve Banca
Examinadora nomeada pela Portaria PROGRAD nº 654/2009, do dia vinte e quatro de março,
constituída pelos Professores Dra. Aline Guerra Dytz (Presidente), Msc. Tanise Paula Novello
(titular), Dra. Mônica Estrazulas (titular) e Dr. Luiz Fernando Mackedanz (suplente). Os
trabalhos de realização do concurso iniciaram-se com a identificação dos candidatos, no dia onze
de maio de dois mil e nove, no auditório do corredor K do pavilhão dois do Campus Carreiros da
FURG, às oito horas e quinze minutos. Compareceram 07 (sete) dos 10 (dez) candidatos cujas
homologações foram efetivadas. Foi procedido o registro dos candidatos presentes, os quais
entregaram à Banca Examinadora as Propostas de Trabalho. Às oito horas e vinte minutos foi
realizado o sorteio da cédula para identificação dos concursantes. De imediato, foi sorteado o
ponto de número quatro (04) com o título “Relação entre a teoria e a prática escolar na
formação de professores de física: tendências, perspectivas e o papel do estágio
supervisionado”. Após a realização da Prova Escrita, os examinadores reuniram-se para calcular
a média do resultado da Prova Escrita de cada candidato. Às oito horas do dia doze de maio de
dois mil e nove, foi realizada a Sessão Pública para divulgação da planilha com os resultados da
Prova Escrita, e associação das cédulas de identificação a esses mesmos resultados, resultando
no que segue: Fábio da Purificação de Bastos (inscr. 002672/2009) – nota 7,8; Berenice Vahl
Vaniel (inscr. 002596/2009) – nota 7,9; Maurício Aires Vieira (inscr. 002659/2009) – nota 8,8;
Jean Marcel de Almeida Espinoza (inscr. 002692/2009) – nota 2,5; Zilk Herzog Meurer (inscr.
002771/2009) – nota 3,3; Valmir Heckler (inscr. 002722/2009) – 7,1; Marla Heckler (inscr.
002767/2009) – 2,7. A seguir, foi apresentado aos candidatos aprovados o novo cronograma. No
mesmo dia, às oito horas e trinta minutos, foi realizado o sorteio do ponto para a Prova Didática,
atendendo ao que dispõe o Art.23 e incisos do anexo à deliberação 023/2009 do COEPEA, tendo
sido sorteado o ponto de número três (03) com o título: Tecnologia de informação e de
comunicação (TIC) para o ensino de Ondas. No dia treze de maio, às oito horas e quarenta
minutos teve início a Prova Didática. No mesmo dia. às quatorze horas a Banca reuniu-se para o
cálculo da nota final da prova Didática, resultando no que segue: Berenice Vahl Vaniel (inscr.
002596/2009), nota 7,0; Maurício Aires Vieira (inscr. 002659/2009) nota 6,0; Valmir Heckler

(inscr. 002722/2009) nota 9,3. Habilitaram-se para a Prova Defesa de Proposta de Trabalho os
seguintes candidatos: Berenice Vahl Vaniel (inscr. 002596/2009)e Valmir Heckler (inscr.
002722/2009). No dia quatorze de maio, às oito horas e trinta e oito minutos iniciou-se a prova
de defesa de proposta de trabalho, onde se habilitaram os candidatos: Berenice Vahl Vaniel
(inscr. 002596/2009), nota 7,0 e Valmir Heckler (inscr. 002722/2009), nota 9,0. Às dezesseis
horas do dia quatorze de maio, a Banca Examinadora reuniu-se a fim de proceder o Exame dos
Títulos. A nota final da prova de Títulos de cada um dos candidatos foi a seguinte: Berenice
Vahl Vaniel (inscr. 002596/2009), nota 5,6 e Valmir Heckler (inscr. 002722/2009), nota 6,5.
Após o fechamento das médias, ambos os candidatos foram aprovados no concurso com as
seguintes notas: Valmir Heckler (inscr. 002722/2009), nota 8,02 (primeiro lugar) e Berenice
Vahl Vaniel (inscr. 002596/2009), nota 6,99 (segundo lugar). A Banca Examinadora indicou o
candidato Valmir Heckler (inscr. 002722/2009), classificado em primeiro lugar, para ocupar a
vaga de Professor Assistente-40h/DE, objeto do Edital 011/2009 2009 (Processo nº
23116.001946/2009-38). Colocados em votação, os Atos do Concurso Público foram aprovados
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a presente ata que
após aprovada, vai assinada pelo secretário da reunião, Claudenir Caetano de Barros e pela
Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, Profa. Denise Maria Varella Martinez.
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