Chave de Autenticidade: 9995.6155.43EB.A9AA

https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/apl...

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA - IMEF
Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: 32336796/32935109 - E-mail: imef@furg.br

ATA N.º14/2015
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas
reuniu-se extraordinariamente o Conselho do Instituto de Matemática,
Estatística e Física - IMEF, no mini auditório da Escola de Engenharia, sob a
presidência do Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz e dos seguintes
membros: os docentes Adriana Ladeira Pereira, Adriano De Cezaro, Cinthya
Meneguetti, Daiane Freitas, Fabrício Ferrari, Luis Dias Almeida, Magno
Collares, Mário Rocha Retamoso, Matheus Lazo, Rafaele Araújo, Rodrigo
Barbosa Soares, Vanderlei Manica, William Marques e o técnico Alisson
Pereira. Justiﬁcaram a ausência os coordenadores de curso, os docentes
Cátia Machado, João Thiago Amaral, Otávio Socolowski e Pedro de Santoro.
Iniciada a reunião, o presidente realizou a leitura da pauta e passou a
palavra para o presidente da banca do Edital Docente 13/2015, professor
Fabrício Ferrari. Pauta Única: Homologação dos atos e resultado ﬁnal do
concurso de concurso de Física, Edital Docente 13/2015- Processo nº
23116.003590/2015-15. O professor Fabrício Ferrari fez a leitura do
relatório do concurso, relembrando aos presentes o andamento do concurso,
citando datas como a de aprovação de abertura do concurso pelo conselho,
nome dos membros da banca, data da homologação dos inscritos bem como
seus nomes, a data em que ocorreram as provas e por ﬁm, o nome dos
candidatos aprovados no certame. Por ﬁm, o presidente da banca informou
ainda não ter havido contratempos no certame e que todos os prazos legais
foram observados. Passou a palavra ao presidente do Conselho, o qual
colocou o ponto em discussão e aprovação. Sem manifestações, o resultado
ﬁnal do Concurso Docente de Edital 13/2015 foi aprovado por unanimidade,
restando como aprovados os seguintes candidatos: Dinalva Aires de Sales
(processo 23116.004714/2015-80), em segundo lugar Cristian Giovanny
Bernal (processo 23116.004832/2015-98), em terceiro lugar Vinicius de
Abreu Oliveira (processo 23116.004884/2015-64), estando a candidata
Dinalva Aires de Sales habilitada a assumir a vaga do referido concurso.
Nada mais havendo a tratar, às 11h o presidente encerrou a reunião, da qual
foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Diretor do Instituto de
Matemática, Estatística e Física, Prof. Dr. Luiz Fernando Mackedanz e por
mim, Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues, assistente em administração, que
secretariei a reunião.
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