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ATA N.º7/2012
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às quinze
horas e trinta minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho do
Instituto de Matemática, Estatística e Física, na sala 3201 do
pavilhão 03 do Campus Carreiros, sob a presidência da Profa Denise
Maria Varella Martinez, com a presença dos seguintes membros:
docentes: Ana Maria Azambuja da Silva, André Ricardo Rocha da
Silva,Bárbara Denicol do Amaral Rodriguez, Elaine Pereira Correa,
Fabíola Aiub Sperotto, Fabricio Ferrari,Leandro Sebben Bellicanta,
Luverci do Nascimento Ferreira, Luiz Fernando Mackedanz, Magno
Pinto Collares,Mario Rocha Retamoso, Matheus Jatkoske Lazo,Otavio
Socolowski Jr., Renato Glauco de Souza Rodrigues, Sebastião Cícero
Pinheiro Gomes; os técnicos : Alessandro da Silva Saadi, Leandro da
Silva Saggiomo e Núbia Margareth Cantarelli de Sá. Iniciando a
reunião, a Presidente colocou em discussão a ordem do dia, conforme
segue: Ponto da Pauta: Homologação das Atividades e Resultados do
Concurso Público, objeto do Edital N°09/2012: A presidente
apresentou para homologação do Conselho as Atividades e Resultados
do Concurso Público para provimento de duas (02) vagas, origem das
vagas: uma (01)por falecimento do professor Fernando Vitório Triaca
e uma (01) por código de vaga nº 897413; Classe/Regime de
Trabalho:Adjunto/40h-DE,na Área do conhecimento: Ciências Extas e
da Terra; Matéria: Análise e Álgebra; Área de concentração:
Matemática e Matemática Aplicada, conforme Edital N°09/2012,
publicado no DOU nº 67 do dia cinco de Abril de dois mil e doze,
que teve Banca Examinadora nomeada pela Portaria nº 0464/2012,
composta pelos professores Matheus Jatkoske Lazo (presidente),
Leandro Sebben Bellicanta e Giovani da Silva Nunes. Os trabalhos de
realização do concurso iniciaram-se no dia vinte e oito do mês de
Maio do ano de 2012, as oito horas, na sala 3205,do pavilhão 03,
com a identificação e registro dos candidatos. Compareceram quatro
(04) candidatos. Os candidatos presentes foram: Saradia Sturza
Della Flora (processo: 23116.002826/2012-53), Patrícia Kruse Klaser
(processo: 23116.003092/2012-20), Miriam Telichevesky (processo:
23116.003093/2012-74) e Julian Moises Sejje Suarez (processo:
23116.003094/2012-19). Foi realizado o sorteio das cédulas para
identificação dos candidatos, e após, foi sorteado o ponto de
número 08 (oito) - com o título "Séries de Fourier e aplicações"
para a realização da prova escrita. No mesmo dia os membros da
Banca Examinadora corrigiram as provas e posteriormente reuniram-se
na sala N02 do Instituto de Matemática, Estatística e Física para
calcular
as
médias
dos
resultados
da
prova
escrita
dos
candidatos. No dia vinte e nove de Maio do ano de 2012 às oito
horas, no Pavilhão 03, sala 3205, foi realizada a sessão pública
de identificação dos candidatos e divulgação do resultado da Prova
Escrita. Os candidatos obtiveram as seguintes notas médias: Saradia
Sturza Della Flora com nota média 7,3 (sete vírgula três), Patrícia
Kruse Klaser com nota média 9,4 (nove vírgula quatro), Julian
Moises Sejje Suarez com nota média 8,4 (oito vírgula quatro), e
Miriam Telichevesky com nota média 8,4 (oito vírgula quatro). Todos
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os candidatos foram aprovados.
No dia trinta de Maio do ano de
2012 às oito horas e trinta minutos, no Pavilhão 03, sala 3206, foi
realizada a apresentação da prova didática dos candidatos. Todas as
apresentações seguiram a ordem estabelecida por sorteio na sessão
pública número 1 e as normas estabelecidas pelo artigo 23 da
deliberação 097/2009 do COEPEA. No mesmo dia foi divulgado no mural
do IMEF as notas das provas didáticas. Os candidatos obtiveram as
seguintes notas médias: Saradia Sturza Della Flora com nota média
8,3 (oito vírgula três), Patrícia Kruse Klaser com nota média 8,5
(oito vírgula cinco), Julian Moises Sejje Suarez com nota média 8,6
(oito vírgula seis), e Miriam Telichevesky com nota média 8,8 (oito
vírgula oito). Todos os candidatos foram aprovados. No dia trinta
e um de Maio do ano de 2012 às oito horas e quinze minutos, no
Pavilhão 03, sala 3206, foi realizada a apresentação da Defesa de
Proposta de Trabalho. Às oito horas e quinze minutos iniciaram as
defesas das propostas de trabalho, conforme parágrafo 2°, art.25°
da deliberação n° 97/2009 do COEPEA. Os candidatos obtiveram as
seguintes notas médias: Saradia Sturza Della Flora com nota média
9,5 (nove vírgula cinco), Patrícia Kruse Klaser com nota média 7,4
(sete vírgula quatro), Julian Moises Sejje Suarez com nota média
9,2 (nove vírgula dois), e Miriam Telichevesky com nota média 7,0
(sete). Todos os candidatos foram aprovados. Todas as apresentações
seguiram a ordem estabelecida por sorteio na sessão pública número
1. No dia primeiro de Junho do ano de 2012 às oito horas e quinze
minutos, na sala 3205 do pavilhão 03, foi feita a entrega dos
currículos dos candidatos aprovados na prova escrita, didática, e
defesa da proposta de trabalho. Os candidatos Saradia Sturza Della
Flora e Julian Moises Sejje Suarez entregaram as cópias e
apresentaram os documentos originais. As candidatas Patrícia Kruse
Klaser e Miriam Telichevesky não entregaram as cópias e não
apresentaram os originais. Em seguida a banca se reuniu na sala L18
do anexo do pavilhão 02 para realizar a análise de títulos. Os
candidatos obtiveram as seguintes notas: Saradia Sturza Della Flora
com nota média 1,7 (um vírgula sete), Patrícia Kruse Klaser com
nota média 0,0 (zero), Julian Moises Sejje Suarez com nota média
2,4 (dois vírgula quatro), e Miriam Telichevesky com nota média 0,0
(zero). Após realizar a contagem dos escores brutos de cada prova e
multiplicá-los por seu respectivo peso, conforme a Deliberação
097/2009 do COEPEA, os candidatos obtiveram as seguintes notas
finais: Saradia Sturza Della Flora com nota final 6,92 (seis
vírgula noventa e dois), Patrícia Kruse Klaser com nota final 6,85
(seis vírgula oitenta e cinco), Julian Moises Sejje Suarez com nota
média 7,42 (sete vírgula quarenta e dois), e Miriam Telichevesky
com nota final 6,56 (seis vírgula cinquenta e seis). Todos os
candidatos obtiveram nota suficiente para aprovação. A banca
examinadora indica os candidatos Julian Moises Sejje Suarez e
Saradia Sturza Della Flora para assumir as duas vaga de Professor
Adjunto, regime de trabalho 40h-DE, objeto do Edital 09/2012,
processo nº23116.002021/2012-18, para atuar no Instituto de
Matemática, Estatística e Física. Colocado em votação as atividades
e resultado do concurso público foram aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, da
qual foi lavrada a apresente Ata, que vai assinada pela Diretora do
Instituto de Matemática, Estatística, Profª Denise Maria Varella
Martinez e por mim, secretária designada, Jane Mirapalhete
Rodrigues.
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Jane Mirapalhete Rodrigues
Secretária

Denise Maria Varella Martinez
Diretora do IMEF
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