
RESPOSTA  DO RECURSO  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 2018

EDITAL 024-2018 - ITUIUTABA

CANDIDATO: PATRICIA SERGENT

EDITAL: 024-2018 DECISAO: INDEFERIDO

CONTESTACAO: 

DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO ATIVA NA OAB (D4)

PARECER DA BANCA: 

Apesar da argumentação da candidata que se refere até mesmo ao Edital 01/2018 para provimento de

cargos de professores efetivos da área de Direito para Ituiutaba, o Edital 024/2018 trata-se de um

Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes, cujas condições de contratação

e vínculo são bem específicas. Desta forma, o Item 2.2 do Edital é claro ao destacar a necessidade de se

cumprir os pré-requisitos estabelecidos no Item 1.1: 

2.2. Ser portador do título de Especialista, Mestre ou Doutor, nacionalmente reconhecido na forma da lei,

com formação na área de conhecimento exigida para a vaga a que se candidata, conforme requisitos

definidos no item 1.1. deste Edital (grifo nossos). Entende-se, assim ,que o Item 1.1 estabelece como

pré-requisito a necessidade de OAB Ativa no ato da inscrição pois, como já salientamos, trata-se de uma

contratação excepcional para atender ao Poder Público. O edital não prevê que a documentação

comprobatória deverá ser entregue no ato da contratação, mas sim, no momento da inscrição para

consequente avaliação da Banca Examinadora. Reproduzimos:  “4.2.2 Toda a documentação

comprobatória deverá ser entregue, em encadernação única, em folhas no formato A4, numeradas

sequencialmente, com espiral...” (grifos nossos). Constata-se que a candidata descumpriu pelo menos dois



dos itens do PSS 024/2018, o que ensejou em sua desclassificação, obedecendo ao item 4.2.10 do

mesmo: “4.2.10. Serão desclassificados os candidatos que não atenderem as normas deste Edital”. Desta

forma, a presente banca examinadora votou pelo indeferimento da solicitação da recursante.

Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2018

COMISSAO EXAMINADORA


