
 
 
 
 

 
 

Universidade do Vale do Taquari – Univates 
 

Edital no 025/Reitoria/Universidade Univates, de 06 de novembro de 2017 
 

Processo Seletivo de Docentes Conteudistas para os Cursos de Educação a Distância - EAD. 
Provas que ocorreram nos dias 28, 29 e 30/11/2017 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Seminário Integrador II: Introdução 
aos Estudos da Linguagem 

Aline Diesel - - - Não compareceu 
Garine Andrea Keller - - - Não compareceu 
Juliana Thiesen Fuchs - - - Não compareceu 
Kari Lucia Forneck - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Educação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação 

Aline Diesel - - - Não compareceu 
 Evandro Franzen - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Seminário Integrador II: Educação e 
Tecnologias 

Adriana Magedanz 20 24 44 1° 
Evandro Franzen - - - Não compareceu 
Viviane Raquel Backendorf - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Seminário Integrador II: Tendências 
no Ensino de Ciências Biológicas I 

Angela Maria Dullius Diehl 21 18 39 3° 
Angela Maria Schorr Lenz 17 23 40 2° 
Isa Carla Ostemkamp 31 18 49 1° 
Jaqueline Fernandes Tonetto 11 - - Não Classificada 
Marina Schmidt Dalzochio - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Seminário Integrador II: Introdução 
ao Estudo da História Mateus Dalmáz - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Didática Geral 
Aline Diesel - - - Não compareceu 
Fabiane Olegário 29 27 56 1° 
Isa Carla Osterkamp 31 12 43 2° 



 
 
 
 
Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 

(até 70 pontos) 
Prova Escrita e Entrevista 

(Até 30 pontos) 
Total Classificação 

Análise e Modelagem de Dados Fabrício Pretto - - - Não compareceu 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Matemática e Estatística Aplicada 

Adriano Edo Neuenfeldt - - - Não compareceu 
Roberto Stenio Areias Carneiro 
de Albuquerque 18 14 32 1° 

Viviane Raquel Backendorf 18 - - Não classificada 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Projeto Integrador II: Introdução à 
pesquisa Aplicada Isa Carla Osterkamp 31 - - Não classificada 

Componente Curricular Candidato Análise do Currículo 
(até 70 pontos) 

Prova Escrita e Entrevista 
(Até 30 pontos) 

Total Classificação 

Projeto Integrador II: Raciocínio 
Lógico e Matemático Viviane Raquel Backendorf 18 16 34 1° 

 
Informações adicionais: 
1. DA CONTRATAÇÃO DO CANDIDATO E OBRIGAÇÕES 
A contratação do candidato classificado no processo seletivo está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade estrangeira, ter visto de trabalho; 
b) ter disponibilidade para trabalhar no campus de Lajeado ou fora da sede, se for necessário, e para participar de capacitações, gravações, filmagens, reuniões, entre outras                          
atividades necessárias ao cumprimento da tarefa. 
1.1 A contratação por tarefa dos candidatos subordina-se à existência de conteúdo a ser elaborado e a critério da Univates, não constituindo direito ao selecionado, apenas                          
expectativa de direito à contratação. 
1.2 O docente selecionado, na contratação por tarefa, deve firmar termo transferindo totalmente os direitos intelectuais e autorais do conteúdo produzido e também autorizando o uso                          
de imagem e voz, de modo irretratável e irrevogável, sem restrição de tempo e lugar pela Univates, independentemente de outra remuneração ou indenização, além do valor                          
pactuado pela tarefa. 
1.3 A classificação do candidato não gera qualquer direito à contratação nem impede a realização de novo processo seletivo. 
1.4 A contratação dá-se de acordo com a prestação de serviço realizada, por tarefa. 
2. Os candidatos selecionados por este Edital deverão: 
a) assinar contrato de prestação de serviços com a Univates; 
b) participar de capacitação para produção de materiais EAD, organizada pela Univates; 
c) produzir todos os materiais para as disciplinas selecionadas, conforme orientações repassadas no curso de produção, até 30 (trinta) dias após a capacitação; 
d) disponibilizar-se para realizar ajustes no material no prazo de até 6 (seis) meses após a sua entrega. 
 
 
 

 

Ney José Lazzari 
Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates 


