
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 019/2017 - FRUTAL

CANDIDATO: ALTINO MACHADO DOS ANJOS JÚNIOR

VAGA: 8 DECISAO: INDEFERIDO

CONTESTACAO: 

Abaixo descrevo as contestações referentes a :

1)	Titulação considerada na área da vaga;

2)	Soma da pontuação total.

PARECER DA BANCA: 

Vagas 08, 18, 23 e 24 - INDEFERIDO

Durante reanálise da documentação requerida pelo candidato a comissão concorda em alguns itens, no

entanto, discorda no que se observa a seguir:

- Na documentação indicada como livro não há apresentação de comprovação de autoria ou edição;

- Os projetos de extensão ou iniciação não podem ser pontuados, pois, não foram apresentadas

comprovações de que tais projetos foram desenvolvidos com bolsistas, conforme requer o Edital 19/2017;

- Demais atividades citadas no recurso não pontuam de acordo com a tabela do supracitado edital.

Assim, fica mantida a pontuação referente a titulação do candidato.

Porém, após observação dos materiais a comissão verificou que para as vagas 18, 23 e 24, houve

equívoco da mesma ao considerar como área de graduação a formação do candidato em Engenharia

Eletrônica em algumas vagas. Pois, apenas na vaga 08 pede-se a graduação em Administração ou

Engenharia, enquanto que na vaga 18 pede a graduação em Administração ou Economia, já as vagas 23 e



24 restringem a graduação apenas à Administração.

Desse modo, após contato com a Comissão Central de Designação Temporária, localizada em Belo

Horizonte, a mesma informou que, apesar da comissão local haver classificado erroneamente, a alteração,

sendo plausível pode ser realizada. Como resultado o candidato foi desclassificado nas vagas 18, 23 e 24.

Nota não alterada.

Desclassificação do candidato nas vagas 18, 23 e 24.

Belo Horizonte, 5 de Abril de 2017

COMISSAO EXAMINADORA


