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SERVIÇO PÚBLICO  FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL  DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS  E DA INFORMAÇÃO  

 

 
 

ATA 17/2012 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2012, às 15h30min, na sala 4215 do Pavilhão 04, 
Campus Carreiros, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação com a presença dos seguintes membros: Adriana Kivanski de 
Senna, Angélica Conceição Dias Miranda, Angélica Corvello Schwalbe, Bianca Beatriz Roqué, 
Derocina Alves Campos Sosa, José Alberione dos Reis, Julia Silveira Matos, Karen Eidelwein, 
Ligia Dalchiavon, Luciana Souza de Brito, Luiz Henrique Torres, Margarete Fagundes de 
Fagundes, Martinal Raymond Henri Pouguet, Renata Braz Gonçalves,  Rossana Telles 
Madruga, Solismar Fraga Martins, Ulisses Rocha de Oliveira, Valéria Raquel Bertotti e demais 
convidados. Justificaram a ausência: Ieda Maria Monte e Cassiane de Freitas Paixão. Dando 
início a reunião, a Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Adriana 
Kivanski de Senna, colocou em discussão a seguinte pauta: 1. Concursos do Instituto de 
Ciências Humanas e da Informação: A Profª. Adriana destaca que o ICHI está realizando 
dois concursos para professor dos cursos de Arquivologia e Turismo, de acordo com o Edital 
nº 24/2012. a) Concurso de Arquivologia:  a professora Valéria Raquel Bertotti informou que 
13 (treze) pessoas se inscreveram para participar do processo de seleção. Todos os inscritos 
estão de acordo com os requisitos previstos no edital, sendo assim homologados, conforme 
anexo I. Valéria apresentou o cronograma do concurso, explicando cada uma das etapas, 
destacando que o mesmo foi definido em conformidade com o edital, atendendo ao prazo de 
24 horas entre as etapas do processo. Valéria questiona quanto ao sorteio do ponto único 
para a prova didática. Adriana orienta que, de acordo com a quantidade de candidatos que 
farão à prova didática, a banca poderá dividi-los em grupos e realizar os sorteios de pontos 
distintos para cada grupo. Tal procedimento resguardaria o processo do concurso, pois o 
sorteio de temas únicos, para os grupos específico serviria como balizador de conhecimento e 
auxiliaria na avaliação. Valéria informa que as provas didáticas serão realizadas nos dias 18 e 
19 de janeiro/2013 e a divulgação do resultado deverá ser feito em até 24 horas após o 
encerramento das provas. Tendo em vista que o encerramento do processo de seleção 
poderá ocorrer no dia 19/01, sábado, a divulgação poderá ser feita no domingo. Desta forma, 
a Adriana indica que as notas sejam divulgadas ainda no domingo, no mural do ICHI e na 
segunda-feira, seja divulgado no site da FURG. Após a apresentação do cronograma, 
conforme o anexo II, o mesmo foi aprovado. b) Concurso de Turismo:  A Diretora Adriana 
informou que tiveram 04 (quatro) pessoas inscritas, conforme o anexo III, e um dos candidatos 
se inscreveu antes da abertura do Edital, não podendo a sua inscrição ser homologada, pois o 
mesmo realizou a inscrição fora do prazo. Os candidatos inscritos para o concurso de Turismo 
não apresentam os critérios definidos no edital. No entanto, o concurso deverá ser realizado, 
mesmo que, de acordo com o edital, eles não tenham os pré-requisitos para a vaga. Após a 
apresentação do cronograma, de acordo com o anexo IV, o mesmo foi aprovado. A Adriana 
informou que foi retificado o edital dos concursos no que se refere à composição das bancas 
avaliadoras. As retificações se fizeram necessárias para cumprir o previsto no Edital, pois os 
professores nomeados para as bancas não possuíam a formação exigida. Concurso de 
Arquivologia: O titular professor Rodrigo Aquino de Carvalho foi substituído pela professora 
Roberta Pinto Medeiros tendo como sua suplente, a professora Evelin Melo Mintegui, ambas 
formadas em Arquivologia. Concurso de Turismo: substituição do professor Fernando Comiran 
de titular para suplente, ficando designado o professor Michel Constantino Figueira de 
suplente para titular. Adriana destaca a necessidade de realização de novo concurso para o 
curso de Turismo, tendo em vista a redistribuição do professor Michel Constantino Figueira e 
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solicitou a professora Ligia Dalchiavon para dar encaminhamento ao processo de abertura de 
edital. Comunicou o status do concurso para professor de psicologia, Edital nº41/2012, que irá 
substituir o professor Augusto Duarte Faria no período de afastamento para a realização do 
doutorado. Neste processo de seleção de professor substituto tiveram dois candidatos 
inscritos, mas somente uma incrita compareceu para a realização da prova. A aprovada no 
concurso foi Thaize de Souza Reis e, para agilizar a sua contratação, dado a necessidade da 
área, foi emitido um ad referendum. O professor Solismar Fraga Martins questionou quanto o 
prazo do término dos contratos dos professores substitutos. Adriana informou que os contratos 
encerram em fevereiro, mas caso o professor não tenha cumprido os dois anos de contrato, 
este poderá ser renovado. Alguns professores não tiveram interesse em renovar os seus 
contratos e, com o objetivo de dar encaminhamento, solicitou aos coordenadores que peçam 
aos professores que formalizem sua decisão para que possa dar inicio a nomeação dos 
concursados. Para os professores substitutos que já cumpriram o prazo de dois anos, o 
contrato fica extinto. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada 
pela senhora Diretora e por mim, Elisângela Gorete Fantinel. 

 
 

________________________________________ 
Profª. Drª. Adriana Kivanski de Senna 

Diretora do ICHI 
 
 

________________________________________ 
Elisângela Gorete Fantinel 

Arquivista ICHI 
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ANEXO I 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR  

AUXILIAR 40H/DE  

Área do conhecimento: Ciência da Informação – Arquivologia 

EDITAL Nº 24/2012  

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
 

PROCESSO NOME SITUAÇÃO 
23116.006601/2012-76 Janilton Fernandes Nunes HOMOLOGADA 
23116.006603/2012-65 Luciana Oliveira P. dos Santos HOMOLOGADA 
23116.006631/2012-82 Mateus de Moura Rodrigues HOMOLOGADA 
23116.006637/2012-50 Juliana Severo Kirchhof HOMOLOGADA 
23116.006650/2012-17 Andrea Gonçalves dos Santos HOMOLOGADA 
23116.006651/2012-53 Wendel G. de Oliveira HOMOLOGADA 
23116.006679/2012-91 Fernanda da Costa M. Araujo HOMOLOGADA 
23116.006687/2012-37 Sara Orcelli dos Santos HOMOLOGADA 
23116.006714/2012-71 Vander Luis D. Rodrigues HOMOLOGADA 
23116.006727/2012-41 Ana Ines Arce HOMOLOGADA 
23116.006783/2012-85 Bruna Paim Reis HOMOLOGADA 
23116.006788/2012-16 Sérgio Renato Lampert HOMOLOGADA 
23116.006792/2012-76 Débora Flores HOMOLOGADA 
 
 
 

___________________________________________ 
Profª. Valéria Raquel Bertotti (FURG) (Presidente) 

 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Msc Jorge Alberto Soares Cruz (UFSM) (Membro) 

 
 
 

___________________________________________ 
 

Profª. Roberta Pinto Medeiros (FURG) (Membro) 
 

(a via original encontra-se assinada) 
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ANEXO II 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROFESSOR  

AUXILIAR 40H/DE  

Área do conhecimento: Ciência da Informação – Arquivologia 

EDITAL Nº 24/2012  

CRONOGRAMA  
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 
 18/12/2012  
(terça) 

 Divulgação das inscrições homologadas.  
Divulgação do cronograma de atividades do concurso.  

ICHI 

14/01/2013 
(segunda) 

08:00  Registro da presença dos candidatos em ata.  
Sorteio de um (1) único ponto, comum a todos os 
candidatos.  

Sala 
3101 

14/01/2012  
 (segunda) 

08:10  Realização da prova escrita (prazo máximo de 4 horas)  
Obs.: Antes (após o sorteio) e durante a realização da 
prova escrita não será permitida a consulta a qualquer 
material bibliográfico, apontamentos pessoais, ou 
qualquer tipo de mídia eletrônica.  

Sala 
3101 

14/01/2012  
(segunda)  

-  Ao término de cada prova, na presença do candidato 
se este o desejar, a mesma será reprografada para 
cada membro da banca e uma via para a leitura do 
candidato e, tanto o original quanto as cópias serão 
depositados em envelopes individualizados, lacrados e 
rubricados pela Banca e pelo candidato, ficando 
reservados até o momento da leitura pública da prova.  

 

14/01/2013  
(segunda)  

14:00  Sessão pública mediante a leitura da prova original, 
por ordem de inscrição, em voz alta, pelo candidato e, 
para tanto, a Banca Examinadora abrirá cada 
envelope, para que a prova seja identificada e 
fornecida uma cópia para cada um dos membros da 
Banca Examinadora, a fim de permitir o 
acompanhamento da leitura do texto.  

Sala 
3102 

15/01/2013  
(terça)  

8:00  Continuação da Sessão pública mediante a leitura da 
prova original, por ordem de inscrição, em voz alta, 
pelo candidato e, para tanto, a Banca Examinadora 
abrirá cada envelope, para que a prova seja 
identificada e fornecida uma cópia para cada um dos 
membros da Banca Examinadora, a fim de permitir o 
acompanhamento da leitura do texto.  

Sala 
3101 

15/01/2012  
(terça)  

 Divulgação do resultado da prova escrita e as nota 
lançadas em planilha no mural do Instituto de Ciências 
Humanas e da Informação e na página eletrônica da 
Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(PROGEP).  

ICHI  
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17/01/2013  
(quinta)  

8:00  Na presença de todos os candidatos, será realizado o 
sorteio da ordem de realização da prova didática.  
  

Sala 
3202 

17/01/2013  
(quinta)  

8:10 Sorteio de 1 (um) ponto comum aos membros da 1º 
Turma.  

Sala 
3202 

17/01/2013  
(quinta)  

14:00  Sorteio de 1 (um) ponto comum aos membros da 2º 
Turma.  

Sala 
3101 

18/01/2013 8:00 Sorteio de 1 (um) ponto comum aos membros da 3º 
Turma. 

Sala 
3105 

18/01/2013  
(sexta)  

8:10  Realização da prova didática, de natureza pública, 
sendo vedada somente aos demais concursantes, 
sendo a mesma gravada para efeito de registro e 
avaliação e possuindo duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos para cada candidato.  (1ª Turma) 
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática 
são equipamentos multimídia, retroprojetor e quadro 
negro com giz. Antes do início da prova o candidato 
deve solicitar os recursos necessários à banca.  

Sala 
3105 

18/01/2013  
(sexta)  

14:00  Realização da prova didática, de natureza pública, 
sendo vedada somente aos demais concursantes, 
sendo a mesma gravada para efeito de registro e 
avaliação e possuindo duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos para cada candidato . (2ª Turma) 
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática 
são equipamentos multimídia, retroprojetor e quadro 
negro com giz. Antes do início da prova o candidato 
deve solicitar os recursos necessários à banca.  

Sala 
3105 

19/01/2013  
(sábado)  

8:00  Realização da prova didática, de natureza pública, 
sendo vedada somente aos demais concursantes, 
sendo a mesma gravada para efeito de registro e 
avaliação e possuindo duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos para cada candidato . (3ª Turma) 
Obs.: Os recursos disponíveis para a prova didática 
são equipamentos multimídia, retroprojetor e quadro 
negro com giz. Antes do início da prova o candidato 
deve solicitar os recursos necessários à banca.  

Sala 
2114 

18 e 
19/01/2013  
(sexta e 
sábado)  

 Entrega de currículo documentado (as páginas 
deverão estar numeradas) dos candidatos aprovados 
na prova escrita à banca examinadora. A entrega 
deverá ocorrer no momento de realização da sua 
Prova Didática 

 

19/01/2013  
(sábado)  

14:00 A Banca Examinadora atribuirá na prova de títulos de 
cada candidato nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez), 
lançada em planilha, correspondente ao somatório dos 
pontos obtidos de acordo com a tabela de pontuação.  

ICHI 

  A divulgação do resultado da prova didática, obtida 
pela média aritmética daquelas atribuídas pelos 
examinadores, ocorrerá até 24h após o término da 
prova didática no mural do ICHI e na página eletrônica 
da PROGEP.  

ICHI 

21/01/2013  
(segunda)  

14:00  Divulgação do resultado da prova de títulos no mural 
do ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

ICHI 

21/01/2013  
(segunda)  

14:00  Os resultados apurados, com a relação dos aprovados 
em ordem de classificação serão divulgados no mural 
do ICHI e na página eletrônica da PROGEP. 

ICHI 

 14:00 Homologação do resultado pelo Conselho do ICHI ICHI 
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___________________________________________ 
Profª. Valéria Raquel Bertotti (FURG) (Presidente) 

 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Msc Jorge Alberto Soares Cruz (UFSM) (Membro) 

 
 
 

___________________________________________ 
Profª. Roberta Pinto Medeiros (FURG) (Membro) 
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ANEXO III 
 

 
EDITAL Nº 024/2012 CONCURSO PÚBLICO, DE 05 DE NOVEM BRO DE 2012. 

 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

 
 

PROCESSO 
 

CANDIDATO 
 

SITUAÇÃO 

23116.006277/2012-96 LILIANE DA C. CALDAS 

NÃO HOMOLOGADA Motivo – inscrição 

realizada fora do prazo estabelecido pelo 

edital. 

23116.006719/2012-02 ALICE L. SILVA HOMOLOGADA 

23116.006784/2014-20 
MARIA FRIEDERICH 

MARQUETTO 
HOMOLOGADA 

23116.006786/2012-19 MELISE DE LIMA PEREIRA HOMOLOGADA 

 

 
 Santa Vitória do Palmar, 14 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 

 

____________________________________ 

Prof. Msc. Ligia Dalchiavon 

Presidente da Banca 

 

(a via original encontra-se assinada) 
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ANEXO IV 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

 
 

EDITAL Nº 024/2012 CONCURSO PÚBLICO, DE 05 DE NOVEM BRO DE 2012. 

 

CRONOGRAMA CONCURSO ÁREA DE CONHECIMENTO: TURISMO 
 

DATA /  
HORÁRIO 

ATIVIDADE LOCAL 

14/1/2013 
8h 

Realização da prova escrita. 
Sorteio de ponto único para todos os 
candidatos. 
Não será permitido o uso de material de 
consulta. 

Sala A02  
Campus FURG de Santa Vitória do 
Palmar* 

14/1/2013 
14h 

Sessão pública de leitura da prova 
escrita. 

Sala A02  
Campus FURG de Santa Vitória do 
Palmar 

15/1/2013 
8h30min 

Resultado da prova escrita Mural do Campus FURG de Santa 
Vitória do Palmar 
Sítio eletrônico da FURG 

15/1/2013 
9h 

Sorteio do ponto para prova didática e 
sorteio das posições de apresentação 
da prova didática.  Entrega de currículos 
dos  candidatos aprovados para a prova 
didática. 

Sala A02  
Campus FURG de Santa Vitória do 
Palmar 

16/1/2013 
9h 

Realização da prova didática  Sala A02  
Campus FURG de Santa Vitória do 
Palmar 

17/1/2013 Divulgação dos resultados da prova 
didática e análise dos currículos. 

Mural do Campus FURG de Santa 
Vitória do Palmar 
Sítio eletrônico da FURG 

18/1/2013 Divulgação do resultado final do 
concurso 

Mural do Campus FURG de Santa 
Vitória do Palmar 
Sítio eletrônico da FURG 

 
*Campus Avançado da Universidade Federal do Rio Grande de Santa Vitória do Palmar, Rua Glicério P. 
de Carvalho, nº 81, Bairro Coxilha, Santa Vitória do Palmar - RS 
 

 


