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EDITAL SEAD Nº 91, DE 27 DE JULHO DE 2020

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS EM FACE DA ANÁLISE DE CURRÍCULO
DO PROCESSO SELETIVO DE COORDENADOR DE POLO ASSOCIADO 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 39, de 15 de junho
de 2020, Edital SEAD nº 62, de 29 de junho de 2020, Edital SEAD nº 80, de 20 de julho de 2020,
Edital SEAD nº 85, de 22 de julho de 2020, e EditalSEAD nº 88/2020, de 23 de julho de 2020,
torna pública a análise dos recursos apresentados em face da análise de currículo do Processo
Sele�vo de Coordenador de Polo para Atuação nos Polos Associados DA UAB/UFMS.

 

1. Análise do recurso, conforme parecer da comissão (2064139):

1.1. Polo Associado UFMS/UAB Três Lagoas:

NOME
COMPLETO RECURSO ANÁLISE DO RECURSO

Josilene
Moreira da

Silva

A candidata alega que
encaminhou diplomas de mestrado
e doutorado, de especialização (em

curso), cinco publicações  e a
experiência profissional. Requer a

recontagem da sua pontuação, pois
acredita que a sua experiência como

professora em ins�tuições de
ensino superior e no ensino básico

não foi computado. Além disso,
requer a contagem da experiência

como professora de Língua
Portuguesa na ASSEAMA,
comprovada via CLT, como

experiência no nível superior.

DEFERIDO PARCIALMENTE. A experiência da candidata na
ASSEAMA foi computada como experiência no ensino básico,

pois na CLT não há especificação de que se trata de ins�tuição de
nível superior (o cargo da candidata era "Professora de Língua
Portuguesa") e em consulta ao CNPJ da associação, não consta

essa a�vidade em seu ramo de atuação. Contudo, pelos
documentos apresentados (CLT e Holerite Dom Aquino), a

candidata comprovou experiência de 6 anos no ensino básico,
assim, corrigi-se a pontuação atribuída de 25 para 30 pontos. Na

experiência em cursos de graduação, a candidata comprovou
experiência de 13 meses (Declaração UEMS), assim, foi atribuído

5 pontos. Foram pontuados apenas dois ar�gos da candidata,
pois somente estes comprovavam publicação nos úl�mos 5 anos

(em dois não havia indicação de data de publicação e em um a
indicação era de 2008). Assim, a pontuação da candidata

ficou composta pelas seguintes pontuações: Doutorado: 30;
mestrado: 20; pós-graduação (cursando): 5; tempo de

experiência na graduação: 5; tempo de experiência na educação
básica: 30 pontos; ar�gos: 20 pontos; Total: 110 pontos

 

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretário Especial - SEAD.

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 27/07/2020, às 13:47, 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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 2064632 e o código CRC 51C2D242.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Av Costa e Silva, s/nº  - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.010039/2018-18 SEI nº 2064632
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