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ATA DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO – ÁREA: Genética 
básica, evolução e Biologia Molecular - PS 113PS 113 – DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS/ UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – EDITAL Nº 885 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO Nº 235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022, SEÇÃO 3, PÁGINA 103  

Às oito horas do dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniu-se na sala virtual do ambiente 
virtual do campus Duque de Caxias a Comissão Julgadora, constituída pelos professores Teresa Cristina 
Calegari Silva, Beatriz Mello Carvalho e William Correa Tavares, para, sob a presidência do primeiro, dar 
início aos trabalhos relativos ao segundo dia do processo seletivo para professor substituto da área de 
Genética básica, evolução e Biologia Molecular. Em seguida, entraram à sala os candidatos aprovados na 
análise de currículo ocorrida no dia anterior, seguindo a ordem de inscrição dos candidatos ou a presença 
na sala de espera virtual, sendo estes, Claudia Fernanda Dick às dez horas e trinta minutos, Jádila Santos 
Prando as onze horas, Alessandra Stefânia Dias Prando às onze horas às onze horas e dez minutos, 
Tathianne Pastana às treze horas, Alan Clavelland Ochioni às quatorze horas, Otávio Augusto Leitão dos 
Santos às quatorze horas e trinta minutos, Igor Nunes Taveira às quinze horas, Roberto Rodrigues Ferreira 
às quinze horas e trinta minutos, Caroline de Lima Mota às quinze horas de quarenta e cinco minutos,  e, 
finalmente, Jéssica Vilarinho Cardoso às dezesseis horas, para a execução da prova oral de maneira 
remota. Às nove horas do dia dez de janeiro de dois mil e vinte e três entraram à sala os candidatos 
aprovados na prova oral, seguindo a ordem de inscrição dos candidatos, sendo estes Claudia Fernanda 
Dick às nove horas e quinze minutos, Alan Clavelland Ochioni às nove horas e cinquenta minutos, Igor 
Nunes Taveira às dez horas e dezoito minutos, Roberto Rodrigues Ferreira às dez horas e cinquenta 
minutos e, finalmente, Alessandra Stefânia Dias às onze horas e vinte minutos, para a execução da prova 
didática de maneira remota. Todos os candidatos expuseram suas aulas, sobre o tópico “1 Replicação do 
DNA (procariotos e eucariotos)”, sorteado no dia anterior, dentro do tempo estipulado por normas 
complementares, ou seja, trinta minutos, sendo que nenhum candidato pôde assistir à exposição dos 
demais concorrentes. Não houve perguntas, comentários ou interrupções por parte da banca e, após a 
saída do último candidato, deu-se início ao julgamento da banca. Após a análise e ponderações dos 
membros da banca, resolveu-se que os candidatos aprovados ao final do processo seletivo, seguindo a 
ordem de classificação, foram Claudia Fernanda Dick, Roberto Rodrigues Ferreira, Igor Nunes Taveira, 
Alessandra Stefânia Dias e Alan Clavelland Ochioni. O resultado foi divulgado no site do Campus Duque 
de Caxias, através de e-mail enviado aos candidatos e fixado no quadro de avisos do setor de pessoal. 
Nada mais havendo a tratar, às treze horas, o Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão e 
finalizou o Processo Seletivo da qual eu, Teresa Cristina Calegari Silva, na qualidade de presidente da 
banca avaliadora, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida e assinada pelos demais 
componentes da Comissão, Beatriz Mello Carvalho e William Correa Tavares. 
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Duque de Caxias, 10 de janeiro de 2023. 

 

____________________________________________ 

Teresa Cristina Calegari Silva, SIAPE 3015146 
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Beatriz Mello Carvalho, SIAPE 2411139  
 
 

 
William Correa Tavares, SIAPE 3053773 

 


