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CONTESTACAO: 

Para a classificação dos candidatos não foi levado em consideração as especificidades exigidas para a

vaga. Dessa forma, o perfil de formação e atuação do profissional faz-se extremamente necessário para

conseguir ministrar, em sala de aula, conteúdos exigidos nos planos de ensino das disciplinas a serem

ministradas. 

PARECER DA BANCA: 

As justificativas e os argumentos expostos no recurso interposto são consistentes e coerentes. De fato,

conhecimentos específicos em áreas relativas à saúde são desejáveis e, conforme a situação,

indispensáveis, para o bom andamento de uma das disciplinas correspondentes à vaga n. 1, à qual

concorreu o candidato. 

No entanto, de acordo com a normativa explícita no edital, concernente à pontuação, tal como exposto no

item 5, subitem 5.2.2, “a seleção consistirá de análise do currículo Lattes, devidamente documentado,

sendo atribuída pontuação de 0 a 100, conforme anexo 1 deste edital”. O anexo 1 consiste justamente da

discriminação dos critérios para a distribuição de pontos relativos ao currículo analisado. Nem o subitem

supracitado nem o anexo 1 consideram a possibilidade de haver maior pontuação no caso de

conhecimentos específicos de uma ou outra área. Isso fica a cargo da formação acadêmica exigida para

cada candidato. Ademais, ressalte-se que o recurso interposto faz referência a apenas uma das disciplinas



contempladas pela vaga n. 1, que considera a atuação em outras três disciplinas de naturezas diversas. 

Além disso, o candidato foi superado em pontuação não apenas pela titulação de outros candidatos, mas

também pelas experiências docentes e artísticas deles.

Belo Horizonte, 18 de Janeiro de 2018
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