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ATA N.º5/2015
Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas e
trinta minutos, 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.  Paul  Gerhard  Kinas  e  dos
seguintes  membros:  os  docentes  Adriano  De  Cezaro,  Aline  Guerra  Dytz,
Fabrício Ferrari,  Jurselen Perez, Karin Jelinek, Luiz Fernando Mackedanz,
Magno  Collares,  Matheus  Lazo,  Mauren  Moreira  da  Silva,  Otávio
Sokolowski,  Renato  Glauco,  Rodrigo  Barbosa  Soares,  Vanderlei  Manica,
William Marques e o técnico Leandro Saggiomo. Justificaram a ausência as
docentes  Adriana  Pereira  Ladeira  e  Cátia  Maria  dos  Santos  Machado.
Iniciada  a  reunião,  o  presidente  realizou  a  leitura  da  pauta  e  passou  a
palavra  para  a  presidente  da  banca  do  edital  24/2014,  professora  Karin
Jelinek.  Pauta  Única:  Homologação  do  resultado  final  do  concurso  de
Educação  Matemática,  Edital  Docente  24/2014-  SAP.  A  professora  Karin
Jeninek disponibilizou para os presentes todas as atas e relatou brevemente
o andamento do certame, informando ainda que o número de candidatos
inicialmente inscritos foi considerado elevado, 38 (trinta e oito), dos quais
17 (dezessete) compareceram para a prova escrita, sendo aprovados 8 (oito)
candidatos nesta fase, os quais passaram para a fase da prova didática, da
qual restaram após o exame de títulos 4 (quatro) candidatos aprovados, e
destes, classificaram-se por fim 3 (três) candidatos. A presidente da banca
passou  então  à  leitura  do  nome  dos  aprovados  em  ordem crescente  de
classificação: Raquel Milani, CPF: 920.324.860-91 (1º lugar); Suelen
Assunção  Santos,  CPF:  815.758.310-15  (2º  lugar);  Dilson  Ferreira
Ribeiro, CPF:692.329.970-53 (3º lugar). Por fim, informou ainda não ter
havido  contratempos  no  certame  e  que  todos  os  prazos  legais  foram
observados. Passada a palavra novamente ao Presidente do Conselho, este
colocou  em votação  a  homologação  do  resultado  final  do  concurso.  Sem
manifestações  contrárias,  os  membros  do  conselho  homologaram  por
unanimidade o resultado final do concurso Docente Edital 24/2014. 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. Paul Gerhard Kinas e por mim,
Patrícia  Ciciliano  Beck  Rodrigues,  assistente  em  administração,  que
secretariei a reunião.

Patrícia Ciciliano Beck Rodrigues
Secretária Geral
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Prof. Dr. Paul Gerhard Kinas
Diretor do IMEF
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