
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: MARCIA AUXILIADORA FONSECA

VAGA: 21 DECISAO: DEFERIDO

CONTESTACAO: 

Ilegalidade e injustiça no que tange a desclassificação da recorrente, uma vez que já lecionou na referida

disciplina na Instituição onde está pleiteando a vaga, podendo ser verificado junto ao site:

www.webgiz.uemg.br, no curso de Ciências Biológicas.

PARECER DA BANCA: 

Parcialmente.  A pontuação atribuída aos documentos apresentados foi revista conforme solicitação da

candidata, e atribuídos mais quatro pontos para experiência docente em graduação. As notas finais das

vagas 04 e 06 foram alteradas para 59 pontos na vaga 26 para 67 pontos. Para a vaga 04 e 06 foi

considerado apenas o título de especialista uma vez que o mestrado da candidata (Gestão Social,

Educação e Desenvolvimento Local) não corresponde a área ou áreas afins exigidas pelo edital. 

A candidata possui quatro livros publicados de sua autoria. Foi considerado um ponto por publicação e não

por cada capitulo. Uma vez que a candidata é autora do livro não é plausível que se pontue cada capitulo

que o compõe. 

O painel sobre Allium cepa, ao qual se refere a candidata, foi apresentada em um evento acadêmico, não

configurando, portanto, nenhum tipo de atividade que ao menos se aproxime de uma exposição artística. 

A participação no Programa Minas Olímpica foi pontuada no item experiência profissional. 

Quanto a vaga 08, a candidata foi desclassificada uma vez que não possui nenhuma titulação de



pós-graduação na área ou área afim exigidas. Na vaga 21 a candidata foi desclassificada por possuir

graduação em Ciências Biológicas e o edital exigir graduação em Pedagogia.

Não foi verificado nenhuma outra documentação que corresponda a novas pontuações para a candidata.

Belo Horizonte, 10 de MarÃ§o de 2017

COMISSAO EXAMINADORA


