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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR
SUBSTITUTO
DO
ENSINO
BÁSICO,
TÉCNICO
E
TECNOLÓGICO
ATA – SORTEIO DOS GRUPOS DO TURNO DA TARDE
Às quatorze horas do dia quatorze do mês de julho do ano de dois mil e um, tendo por local
a sala da Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Campus Caxias, foi realizado o
sorteio público de que trata o processo seletivo em epígrafe. Não compareceu candidato ao
sorteio. Na oportunidade, estiveram presentes os servidores Artur Flávio da Silva Neto, Luis
Morais da Silva e Raimundo Nonato Assunção de Sousa, membros da comissão. O
Presidente da Comissão, professor Raimundo Nonato Assunção de Sousa, procedeu ao
sorteio dos grupos seis, sete, oito, nove e dez, sendo o resultado apresentado da seguinte
forma: grupo seis tem como tema “Concentração das soluções: concentração comum,
concentração molar, partes por milhão (ppm)”; grupo sete tem como tema “Soluções e
propriedades coligativas”; grupo oito tem como tema “Equilíbrio químico ácido-base:
constantes de equilíbrio e cálculos de pH e pOH”; grupo nove tem como tema “Cálculos
estequiométricos”; e grupo dez tem como tema “Termodinâmica”. O presidente solicitou
que seja alterada na divulgação dos temas de forma consolidada, com a inclusão do “termo
grupo dois” na ata do turno da manhã no seguinte trecho “grupo tem como tema “Modelos
atômicos e lei periódica””. Nada mais havendo a tratar os trabalhos foram ﬁnalizados às
quatorze horas e dez minutos desta data. Para constar, eu, Raimundo Nonato Assunção de
Sousa, lavrei a presente Ata, que será assinada por mim e pelos membros da Comissão.
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