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EDITAL Nº. 75/2014 

 

Processo Seletivo Docente Graduação 

CONVOCAÇÃO PARA BANCA 

 

A Pró-Reitoria de Graduação no uso de suas atribuições torna pública a Convocação para 

apresentação dos candidatos, cujas inscrições foram deferidas, conforme os Editais 66 e 68/2014, 

frente às Bancas Avaliadoras nos dias e horários a seguir: 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS ARQUITETURA E ENGENHARIA 

 

Área do Conhecimento ENGENHARIAS I - II e III 

EMENTAS:  

1. Estudo dos levantamentos topográficos altimétricos. Estudo da altimetria, relevo e 

modelagem do terreno, curvas de nível e perfis. Conceitos básicos de Geodésia: de 

projeções cartográficas com ênfase da projeção UTM. Método de reflexão sísmica. 

Técnicas de aquisição de dados, equipamentos e procedimentos de campo. 

Processamento convencional segundo a técnica CMP. Técnicas de migração sísmica, 

imageamento sísmico. Introdução à inversão e interpretação sísmica. Aplicações do 

método na indústria petroleira. Introdução à plataforma de processamento sísmico GeBR. 

(períodos: matutino e noturno) 

  

2. Método de reflexão sísmica. Conceitos básicos fundamentais. Técnicas de aquisição de 

dados, equipamentos e procedimentos de campo. Processamento convencional segundo a 

técnica CMP. Técnicas de migração sísmica, imageamento sísmico. Introdução à inversão 

e interpretação sísmica. Aplicações do método na indústria petroleira. Introdução à 

plataforma de processamento sísmico GeBR. (períodos: matutino e noturno)  

 

3. Especificação e projeto de equipamentos de elevação e transporte de cargas; 

dimensionamento de elementos de máquinas: cabos de aço, correias, correntes, 

parafusos, engrenagens; equipamentos de transportes de cargas: Portêineres, Rubber 

Tyred Gantry cranes (RTG), Guindastes, Reach Stackers. (período noturno) 

 

4. Flexão. Flambagem. Força normal. Força cortante. Momento fletor. Momento torçor. 

Diagramas de estado. Tensão normal. Tensão de cisalhamento. (períodos: matutino e 

noturno) 
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5. Classificação das indústrias químicas e dos processos de produção químicos e as 

principais operações unitárias utilizadas na indústria. O dimensionamento de 

equipamentos e a sua seleção para a aplicação nos processos químicos, bem como as 

fontes de energia utilizada nas indústrias. (períodos: matutino e noturno) 

 

6.  Dimensionamento de tubulações. Bombas. Trocadores de calor. Evaporação. Secagem. 

Separação gás-líquido. Separação: líquido-vapor; líquido-líquido e líquido-sólido. 

Processos com membranas. Separação físico-mecânicos. (períodos: matutino e 

noturno) 

 

Conteúdo do exame didático:  

a)apresentação de um plano de aula baseado em um recorte das  ementas descritas e 

publicadas; b) desenvolvimento da respectiva aula proposta, no tempo mínimo de 40 

minutos e máximo de 50 minutos;c) arguição pela banca. 

 

Candidatos:  

1.  Francisco de Sales Vieira de Carvalho – RG 55.758.102-3 – SSP/SP 

Data da prova: 25 de junho de 2014 - 5ª-feira 

Horário: 19h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 9, Campus D. Idílio José Soares 

 

 

2. Cláudio Luís Magalhães Fernandes – RG 15.532.761-6 – SSP/SP 

Data da Prova: 25 de junho de 2014 - 5ª-feira 

Hora: 16h30 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 300 – sala 135, Campus D. Idílio José Soares 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência 

 

 

 

Santos, 24 de junho de 2014. 

 

 

Profª Me. Roseane Marques da Graça Lopes 



 

Reitoria 
Avenida Conselheiro Nébias, 300 – 11015-002 – Santos, SP – (13) 3205-5555 

 

Pró-Reitora de Graduação 


