
RESPOSTA DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNACAO TEMPORARIA DE 
PROFESSORES DE EDUCACAO SUPERIOR EM UNIDADES ACADEMICAS DA UNIVERSIDADE DO  ESTADO  DE
MINAS GERAIS - UEMG PARA O ANO DE 2017

EDITAL 018/2017 - IBIRITÉ

CANDIDATO: SIANE PAULA DE ARAÚJO

VAGA: 38 DECISAO: INDEFERIDO

CONTESTACAO: 

Revisão pontuação títulos

PARECER DA BANCA: 

Cabe destacar que no edital 17/2017 a candidata solicitante foi desclassificada, sendo contabilizada a

titulação de maneira errada no resultado de classificação pré-recurso. Assim, a nota conferida, 60 pontos,

não representa o somatório da avaliação do currículo. A titulação apresentada pela candidata remete 14

pontos por se tratar de mestrado em área afim da seleção (Mestrado em Estudos de Linguagens).

A Comissão Examinadora indica pontuação: 

- Formação e Titulação: 14 pontos pelo mestrado na área afim de seleção; 

- Atuação profissional – Ensino: contagem de dois semestres na UFV, representando dois (02) pontos no

somatório final (páginas 41-50);

- Atuação profissional – gestão acadêmica: A candidata foi pontuada em três pontos sendo consideradas

as páginas 67,68 e 69 do currículo apresentado.

- Atuação profissional - Orientações acadêmicas: As orientações nos projetos de extensão constantes nas

páginas 70 e 71, adicionadas a uma orientação de TCC indicada na página 72, somam-se três (03) pontos

nesse quesito;

- Atuação profissional - Experiência profissional: A candidata apresenta comprovações de trabalhos



técnicos de assessoria e/ou consultoria nas páginas 66, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 102. No entanto, a

pontuação máxima para o quesito é quatro (04). Assim, a candidata registra a pontuação máxima, sendo

adicionada a pontuação final. 

- Produção Bibliográfica: A Comissão Examinadora observou a comprovação de nove (09) artigos aceitos

e/ou publicados; quatro (04) livros com temática na área da disciplina e/ou educação; cinco (05) capítulos

de livros e seis (06) trabalhos de produção artística. No entanto, a pontuação máxima para o quesito é

vinte (20). Assim, a candidata registra a pontuação máxima, sendo adicionada a pontuação final. 

 - Pontuação final: A banca examinadora indica somatório final para o currículo da candidata, com nota 46

pontos. 

Belo Horizonte, 8 de MarÃ§o de 2017

COMISSAO EXAMINADORA


