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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

UFR - ATA DE REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de abril de 2022, às 08:00h, a Banca Examinadora instituída pela PORTARIA 
ICEN/UFR Nº 3, DE 14 DE MARÇO DE 2022, composta pelos membros Prof. Dr. Waine Teixeira Júnior 
(presidente), Profa. Dra. Soraia Silva Prietch e Prof. Dr. Clóvis dos Santos Júnior, reuniu-se remotamente 
para a realização da prova didática do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor 
Substituto do curso de Sistemas de Informação ICEN/SI/UFR - EDITAL No 002, DE 10 DE MARÇO DE 
2022. 
 
No momento da realização da prova, apenas o candidato Uashington de Souza Nunes esteve presente. O 
candidato Douglas Rosa de Oliveira informou ao presidente da Banca, via mensagem WhatsApp, que não 
poderia participar da prova didática por motivos pessoais. 

Prosseguindo com a avaliação, o candidato Uashington de Souza Nunes, apresentou o plano de aula para 
a banca e iniciou a aula às 08:09h, apresentando o tema (6) Arquivos: tipos e operações. O candidato 
encerrou sua apresentação às 8h49. 

O candidato foi arguido pelos membros da banca dentro dos limites de tempo de três minutos para 
pergunta e cinco minutos para resposta.

As seguintes médias aritméticas das notas dos candidatos foram calculadas:

Candidato  Nota
Douglas Rosa de Oliveira  0,00
Uashington de Souza Nunes  (77,0+85,0+65,0)/3=77,66 
 
Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a prova didática às 08h:57. Eu, Waine Teixeira 
Júnior, presidente da Banca Examinadora, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais 
membros que se fizeram presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Waine Teixeira Júnior, Docente da Universidade Federal
de Rondonópolis - UFR, em 01/04/2022, às 14:56, 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 Clovis dos Santos Junior, Docente da Universidade
Federal de Rondonópolis - UFR, em 01/04/2022, às 15:09, 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 Soraia Silva Prietch, Docente da Universidade Federal
de Rondonópolis - UFR, em 01/04/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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https://sei.ufr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0012186 e o
código CRC DDE556CD.

Referência: Processo nº 23853.001298/2022-53 SEI nº 0012186
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