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Homologação das inscrições 
 

(Retificada em 13 de outubro de 2017) 
  

1. Área: Detecção e Caracterização de Microrganismos 
  
2. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
ANA PAULA MUTERLE VARELA 
CAROLINE RIZZI 
DAIANE HEIDRICH 
EVELISE BACH 
FRANCIELLE BÜCHER 
GUILHERME LIBERATO DA SILVA 
JULIANA CAIERÃO 
KARINE RECH BEGNINI 
MARCELO ALOISIO SULZBACHER 
MELISSA MEDEIROS MARKOSKI 
MICHELE PITTOL 
PABULO HENRIQUE RAMPELOTTO 
  
  
3. INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
 
LIZIANE MARIA BARASSUOL MORANDINI - Não cumpriu o disposto no item 2.2 do Edital 
no 008, de 23 de agosto de 2017. 
  
4. Informações: 
 
4.1 Membros da Banca Examinadora 
Titular: 
Roberto Christ 
Suplentes: 
João Pegas Henriques  
  
5. Defesa da Produção Intelectual/Proposta de Projeto de Pesquisa e Entrevista 
A defesa da produção intelectual/Proposta de Projeto de Pesquisa será de 45 minutos, mais 
25 minutos de arguição e entrevista. O candidato (a) deverá apresentar-se para a Defesa da 
Produção Intelectual/Proposta de Projeto de Pesquisa e na Entrevista na sala 405 do 
prédio 3 conforme segue abaixo:  
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Dia 25 de outubro de 2017 
ANA PAULA MUTERLE VARELA: 13 horas 
CAROLINE RIZZI: 14h15min 
DAIANE HEIDRICH: 15h30min  
EVELISE BACH: 16h45min 
FRANCIELLE BÜCHER: 18h 
 
Dia 26 de outubro de 2017 
GUILHERME LIBERATO DA SILVA: 08 horas 
JULIANA CAIERÃO: 09h15min 
KARINE RECH BEGNINI: 10h30min 
MARCELO ALOISIO SULZBACHER: 13 horas 
MELISSA MEDEIROS MARKOSKI: 14h15min 
MICHELE PITTOL: 15h30min 
PABULO HENRIQUE RAMPELOTTO: 16h45min 
 
5.2 Nesta etapa será considerado eliminado do concurso o candidato que: 
a) não comprovar experiência na área selecionada por meio da produção intelectual; 
b) apresentar proposta de projeto de pesquisa que não se enquadre na área selecionada; 
c) não atingir nota mínima 7 (sete). 
  
5.3 A Univates disponibiliza quadro e datashow aos candidatos que pretendam fazer uso             
durante a defesa da produção intelectual/Proposta de projeto de Pesquisa. 
A Instituição disponibiliza também o notebook, restando, porém, sob inteira          
responsabilidade do candidato, o perfeito funcionamento deste equipamento em relação aos           
softwares utilizados. 
  
6. Classificação Final 
A classificação final dos (as) candidatos (as) será publicada no Portal da Instituição, em              
Menu, Trabalhe Conosco, a partir de 06 de novembro de 2017. 
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