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TESTE SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA (EDITAL N.º 79/2021 – PROGEPE)

No dia 15 de abril de 2021, às 7h45, reuniram-se virtualmente, através da plataforma Teams, os professores Fernando Farias Vesely,
Ariadne Borgo e Carolina Danielski Aquino para o sorteio dos pontos das provas didáticas dos candidatos aprovados na etapa anterior,
conforme o edital N°05/2021, e em atendimento ao processo seletivo regido pelo EDITAL N.º 79/2021 – PROGEPE. Para realização do
sorteio optou-se por utilizar um sorteador virtual, de livre acesso e disponível no site https://www.sorteandoja.com.br/, o qual permite
que seja gerado um arquivo contendo as informações e o resultado do sorteio. Os pontos elencados para a prova didática são os mesmos
divulgados no Edital N°02/2021 e estão de acordo com o conteúdo programático previamente definido e aprovado na 48° plenária
extraordinária do Departamento de Geologia. Assim, serão utilizados para o sorteio seguintes os pontos:

1. Estrutura e dinâmica da Terra
2. Tectônica global
3. Magmatismo e rochas magmáticas
4. Metamorfismo e rochas metamórficas
5. Geologia estrutural e deformação das rochas
6. Técnicas de geologia de campo
7. Petrografia sedimentar
8. Processos e estruturas sedimentares
9. Ambientes sedimentares

10. Princípios de estratigrafia
11. Evolução de bacias sedimentares
12. Métodos de aquisição e processamento de dados de terrenos sedimentares

Os pontos serão sorteados pelo seu respectivo número no sorteador virtual e será realizado pelo candidato, que formatará o sorteador
virtual de acordo com instruções fornecidas pela banca. Será necessário que o candidato compartilhe a sua tela durante o sorteio e que
encaminhe à banca o arquivo com o resultado.

Às 8h:00 do mesmo dia o candidato Luis Gustavo de Castro acessou a plataforma Teams para realização do sorteio de tema da sua prova
didática. O presidente da banca compartilhou sua tela e fez a leitura dos 12 pontos elencados para a prova didática e na sequência o
candidato compartilhou a sua tela e realizou o sorteio eletrônico. O tema sorteado foi o número 5 – Geologia estrutural e deformação das
rochas. A aula ficou marcada para iniciar às 8h:04 do dia 16 de abril de 2021.

A reunião foi gravada, mas por algum problema de conexão o arquivo da gravação não foi gerado. Contudo, o comprovante do sorteio
pode ser acessado no link: https://www.sorteandoja.com.br/sorteio/1618484623-luis-gustavo-de-castro

Às 9h25 do mesmo dia o candidato João Paulo Pôrto Barros acessou a plataforma Teams para realização do sorteio de tema da sua prova
didática. Aguardamos o horário para dar início ao sorteio. Às 9h:00 o presidente da banca compartilhou sua tela e fez a leitura dos 12
pontos elencados para a prova didática e na sequência o candidato compartilhou a sua tela e realizou o sorteio eletrônico. O tema
sorteado foi o número 5 – Geologia estrutural e deformação das rochas. A aula ficou marcada para iniciar às 9h:35 do dia 16 de abril de
2021.

A reunião foi gravada e pode ser acessada pelo link: https://ufprbr0-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vesely_ufpr_br/EbdZCyw219VLhmAxxqB03h8B8XBxTg758b79XSm3N1K2Mw.

O documento do sorteio pode ser acessado pelo link: https://www.sorteandoja.com.br/sorteio/1618490040-joao-paulo-porto-barros 

 

Às 10h50 do mesmo dia o candidato Rodrigo Winck Lopes acessou a plataforma Teams para realização do sorteio de tema da sua prova
didática. Aguardamos o horário para dar início ao sorteio. Às 11h:00 o presidente da banca compartilhou sua tela e fez a leitura dos 12
pontos elencados para a prova didática e na sequência o candidato compartilhou a sua tela e realizou o sorteio eletrônico. O tema
sorteado foi o número 8 – Processos e estruturas sedimentares. A aula ficou marcada para iniciar às 11h:04 do dia 16 de abril de 2021.
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A reunião foi gravada e pode ser acessada pelo link: https://ufprbr0-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vesely_ufpr_br/Ebe10puMb2JEn1cccp6co6oB2e7K9ekqgkfuT2b2hHRICg

O documento do sorteio pode ser acessado pelo link: https://www.sorteandoja.com.br/sorteio/1618495391-rodrigo-winck-lopes

 

Às 13h25 do mesmo dia o candidato Ronaldo Paulo Kraft acessou a plataforma Teams para realização do sorteio de tema da sua prova
didática. Aguardamos o horário para dar início ao sorteio. Às 13h:30 o presidente da banca compartilhou sua tela e fez a leitura dos 12
pontos elencados para a prova didática e na sequência o candidato compartilhou a sua tela e realizou o sorteio eletrônico. O tema
sorteado foi o número 12 – Métodos de aquisição e processamento de dados de terrenos sedimentares. A aula ficou marcada para iniciar
às 13h:33 do dia 16 de abril de 2021.

A reunião foi gravada e pode ser acessada pelo link https://ufprbr0-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vesely_ufpr_br/ER80CNEH5EVEm6g-ts5Ni7oBTscEL7xz11rmTovoKzTbkg

O documento do sorteio pode ser acessado pelo link:  https://www.sorteandoja.com.br/sorteio/1618504374-ronaldo-paulo-kraft

 

Curitiba, 15 de abril de 2021

 

Prof. Fernando Farias Vesely

Prof. Ariadne Borgo

Prof. Carolina Danielski Aquino
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