
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

Edital nº 11/2022 - Processo Seletivo Presencial para Professor Substituto - 
Matemática aplicada à Administração - Campus de Alenquer 

 
 

Considerando as atividades realizadas em 11 de maio de 2022 foram definidas em sorteio 
geral entre os presentes: os grupos, a ordem de apresentações e o tema da prova didática para o 
primeiro e único grupo, conforme definições abaixo: 

 

Grupo 01 

Dia de apresentação da prova didártica: 12/05/2022 às 9h 

Tema sorteado: Matemática financeira e aplicações (Juros simples, compostos, 
proporcionais e equivalentes; operações de curto e longo prazo; taxas de juros efetivas e 
nominais, real e aparente) 

Ordem de apresentação: 

Link da Sala Virtual para a Prova Didática:  
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale 

 
 

1° NILCILENE DA SILVA COELHO 9:00h 

2° DEBORA SANTOS MIRANDA 10:00h 

3° JOSÉ EIKON BARBOSA DE SOUSA 11:00h 

4° WILLIAMS UBALDO HUAMANI QUISPE 12:00h 

5° FABIO SOARES DE VASCONCELOS 13:00h 

 

 

Informações adicionais relatadas em ata: 

1- Para realização dos sorteios foi utilizada a ferramenta disponível em 
linkhttps://pt.piliapp.com/random/wheel/ ; 

2- Após dada a tolerância de 10 min, o sorteio iniciou com a chamada nominal de 
todos os candidatos, momento pelo qual eles abriraram as câmeras e 
apresentaram os documentos de identificação; 

3- Durante o andamento do sorteio da ordem de apresentação dos candidatos, 
GILMAR FERREIRA EVANGELISTA tentou entrar em sala, mas os membros da banca 
concordaram em não permitir seu acesso, por descumprir o item 5.1.2 do edital; 

4- Realizado o sorteio da ordem dos candidatos e dado inicio ao sorteio do tema da 
prova didática, RAUL FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO tentou entrar em sala, 
porém os membros da banca concordaram em não permitir seu acesso, por 
descumprir o item 5.1.2 do edital. 

5- Ao final, a banca se dispos a responder algumas dúvidas dos candidatos; 

6- Sem mais, a banca encerrou a reunião e finalizou a gravação. 

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale


Santarém, 11/05/2022 
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Presidente da Banca 
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Membro da Banca 
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Membro da Banca 
 

 

 


