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ATA DO PROCESSO SELETIVO DE REMOÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA DE DOCENTE DECORRENTE DE APOSENTADORIA NA FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA –
SORTEIO DO PONTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA E APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA - EDITAL PROGEP Nº 120/2019 - FEQUI SEI nº 23117.036017/2021-26

Às sete horas e 25 minutos do dia dezenove de julho de 2021, na sala 1K216 da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, reuniu-se a Comissão Examinadora (SEI: 2851986)
do processo seletivo de remoção para preenchimento da vaga de docente decorrente de aposentadoria na Faculdade de Engenharia Química, sob a presidência do Prof. Claudio Roberto Duarte e presença dos
Professores Luiz Gustavo Martins Vieira e Marcos Antônio de Souza Barrozo, membros da Comissão, e do candidato Jader Conceição da Silva. O senhor Presidente deu por aberta a reunião solicitando ao
candidato que assinasse a lista de presença com data e horário para a etapa de sorteio do tema da prova escrita (SEI: 2914319). Conforme previsto pelos COMUNICADOS SEI: 2869283 e 2881813, o sorteio
do tema da prova escrita do Concurso foi realizado às 07 horas e 30 minutos. Informou que conforme previsto no COMUNICADO SEI: 2869283 haviam dois pontos referentes à área de Fenômenos de
Transporte, válidos para a Prova Escrita. A comissão preparou dois papéis cada um contendo um número, o papel com o número 1 se referia ao ponto 1: Fundamentos de transferência de calor em sistemas
fluidos ou sólidos, com ou sem geração de calor, em estado estacionário ou transiente, em uma ou mais direções e o papel com o número 2 se referia ao ponto 2: Fundamentos de transferência de massa em
sistemas com ou sem reações químicas, em estado estacionário ou transiente, em uma ou mais direções. Os dois papéis foram dobrados e inserido em uma caixa. Após vigorosa mistura dos mesmos, o
candidato retirou um dos dois papéis referente ao ponto para a Prova Escrita. O ponto sorteado foi o de número 1: Fundamentos de transferência de calor em sistemas fluidos ou sólidos, com ou sem geração
de calor, em estado estacionário ou transiente, em uma ou mais direções. Em seguida, o candidato foi avisado que, conforme previsto no COMUNICADO SEI: 2881813, ele teria uma hora para consulta sobre
o ponto da Prova Escrita e, transcorrido tal período de tempo, deveria se apresentar para a realização da referida prova, com duração de três horas e sem consulta. A prova seria realizada no Auditório Giulio
Massarani – sala 1K228 da Faculdade de Engenharia Química. Transcorrido o prazo de uma hora, às oito horas e trinta minutos, o candidato se apresentou na referida sala, assinou lista de presença, datou e
indicou o horário correspondente. Em seguida foi entregue ao mesmo folhas enumeradas e rubricadas pela comissão de avaliação e o enunciado de quatros questões a serem resolvidas. O candidato
permaneceu na sala durante as três horas disponíveis para a realização da prova e às onze horas e trinta minutos entregou a prova para os membros da banca. Em seguida foram feitas 3 cópias da solução da
prova para que cada membro da comissão procedesse a sua respectiva correção. Cada membro da Comissão atribuiu pontos para cada questão da prova em cópia própria e independente. As notas da Prova
Escrita atribuídas ao candidato por cada examinador estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Espelho da avaliação do candidato.

NOME DO CANDIDATO

PROVA ESCRITA

Média da PE NOTA FINAL

NOTA EX 1 NOTA EX 2 NOTA EX 3

Jader Conceição da Silva 38,00 39,00 38,00 38,33 38,33

 

Tendo por base o resultado da prova escrita, a Comissão Examinadora considera o candidato Jader Conceição da Silva não aprovado no processo seletivo de remoção para preenchimento da vaga de
docente decorrente de aposentadoria na Faculdade de Engenharia Química. A Comissão Examinadora encerrou suas atividades às 17h25 min do dia 19/07/2021, sendo lavrada a presente ata, que, após ser lida
e aprovada, foi assinada pelos membros da referida comissão.
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Documento assinado eletronicamente por Claudio Roberto Duarte, Presidente, em 19/07/2021, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Gustavo Martins Vieira, Professor(a) do Magistério Superior, em 19/07/2021, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio de Souza Barrozo, Professor(a) do Magistério Superior, em 19/07/2021, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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