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Ata do sorteio dos pontos e realização da prova escrita

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas e cinquenta minutos, após a

abertura oficial do concurso público, no Anfiteatro "Profa. Beatriz Pierin de Barros e Silva" no bloco PC, da

Universidade Federal do Paraná, situada no Centro Politécnico, o relator da Banca Examinadora, Prof. Dr.

Elias Alfredo Gudino Rojas realizou a leitura de todos os pontos da Prova Escrita. Após a leitura, o mesmo

solicitou ao primeiro candidato inscrito presente no concurso,  Rodrigo Dias, que realizasse o sorteio dos

pontos da prova escrita. Assim, às oito horas e cinquenta e cinco minutos procedeu-se o sorteio dos pontos

para a prova escrita, tendo sido sorteados o ponto nº 1. Interpolação polinomial. Forma de Lagrange e de

Newton. Estudo do erro na interpolação. Spline  Linear. e o ponto nº 4.  Métodos de passos simples para

EDOs (consistência, convergência e estabilidade). Na sessão de sorteio participaram de forma presente o

membro Elias Alfredo Gudino Rojas, enquanto que os demais membros participaram de forma virtual via

Google Meet.

A prova escrita teve início às nove horas e quatro minutos, com uma hora para consulta e três

horas para resolução da prova. O membro Elias Alfredo Gudino Rojas, permaneceou no Anfiteatro "Profa.

Beatriz Pierin de Barros e Silva" durante o período da prova.

Após avaliação,  de forma remota,  a  Banca Examinadora considerou os seguintes candidatos

habilitados na prova escrita:

• Everton Boos

• Izabela Patricio Bastos

• Thiago de Oliveira Quinelato

             O candidato  Alan Alves Santana Amad foi desclassificado do concurso, por infringir o Art 32. item 7 

da resolução RESOLUÇÃO Nº 66-A/16 – CEPE: “Não será permitida a utilização de qualquer material 

bibliográfico ou anotações/resumos durante a realização da prova escrita, sob pena de desclassificação do 

candidato.”

Os demais candidatos foram considerados não-habilitados na prova escrita. Eventuais solicitações

de reconsideração devem ser entregues via e-mail para pddamazio@gmail.com até às 22:20h de hoje (onze

de abril de dois mil e vinte e dois).

Para constar, eu Elias Alfredo Gudino Rojas, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os

membros da Banca Examinadora.
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