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EDITAL SEAD Nº 21, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS EM FACE DA ANÁLISE DE CURRÍCULO
DO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES PARA ATUAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO DA

UAB/UFMS

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 04, de 09 de
janeiro de 2020, Edital SEAD nº 18, de 11 de fevereiro de 2020, Edital SEAD nº 19, de 12 de
fevereiro de 2020, e Edital SEAD nº 20, de 13 de fevereiro de 2020, torna pública a análise dos
recursos apresentados em face da análise de currículo do Processo Sele�vo de Professores
para atuação nos Cursos de Graduação da UAB/UFMS .

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão (1794704):

1. Administração Pública:

a) Gestão de Operações e Logís�ca II:

NOME COMPLETO RECURSO ANÁLISE DO RECURSO

Alberto de Barros Aguirre

O candidato recorre em face
do indeferimento de sua

inscrição por falta de
comprovação de docência em
ensino à distância. Alega que

possui tal experiência e
envia a relação das disciplinas
ministradas de 2019 e 2018.

Recurso indeferido. O momento adequado
para apresentar o recurso em face do
indeferimento da inscrição foi no dia

12/02/2020, conforme a tabela do item 2
do Edital (Do cronograma). Além disso, o

item 6.2 do edital prevê que "para
inscrever-se, o candidato deverá anexar os

documentos indicados no Item 7.1
digitalizados em formato PDF" e é

complementado pelo item 6.7 do edital
que determina que "será indeferida a

inscrição do candidato que não atender à
forma, aos requisitos, aos prazos e/ou

demais disposi�vos exigidos neste Edital".
Assim, os documentos enviados após o

período da inscrição não podem ser
considerados.

 

2. Letras Português-Espanhol:

a) Língua Portuguesa IV – Semân�ca e Pragmá�ca:

NOME COMPLETO RECURSO ANÁLISE DO RECURSO
Michele Eduarda Brasil de

Sá
 

A candidata apresenta
recurso em face de sua

pontuação na análise de
currículo, alegando que não

foram computados os pontos

Recurso indeferido. A candidata não
apresentou no ato da inscrição as capas

dos ar�gos completos para que pudessem
ser pontuados nos moldes da tabela do

item 10.2.1 do Edital.  O item 6.2 do edital
prevê que "para inscrever-se, o candidato
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rela�vos a seus ar�gos
cien�ficos publicados entre

2015 a 2019. Afirma que
possui 11 (onze) publicações
compreendidas entre esses
anos e que deveria ter sido

pontuada em 50 pontos,
máximo do edital, e envia os
ar�gos completos publicados

para comprovação.

deverá anexar os documentos indicados
no Item 7.1 digitalizados em formato PDF"

e é complementado pelo item 7.1 do
edital,  "7.1 No ato do preenchimento da
inscrição no Sigproj o candidato deverá

anexar a seguinte documentação em
formato PDF", letra i, "i) Demais

documentos para efeito de pontuação, em
conformidade com a tabela de pontuação

do Edital, item 10.2.1.". Assim, os
documentos enviados após o período da
inscrição não podem ser considerados.

 

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretário Especial - SEAD.

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 17/02/2020, às 09:49, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1794930 e o código CRC B3CE3D88.
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