
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO-FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA -2020 

 

RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE TÍTULOS  
 

A Universidade do Estado do Pará/UEPA, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, torna 
público o julgamento dos recursos impetrados ao RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE TÍTULOS, mediante as 
condições estabelecidas no Edital nº 019 / 2020 -UEPA de 03 de março de 2020, destinado ao provimento de cadastro reserva 
como segue: 

 
I. DO RESULTADO: 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM  
 

1.1. CURSO DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA – DSCM   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

RECURSO nº 01 / 2020, de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Lucca Oliveira Gonçalves DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 3,90 para 5,00, 
desta feita, ficando o candidato apto 
para a entrevista. 

RECURSO nº 05 / 2020, de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Ana Caroline Brasil Viana 
Melo  

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 3,60 para 5,60, 
desta feita, ficando a candidata apta 
para a entrevista. 

RECURSO nº 08 / 2020 de 16/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Mário Roberto Tavares 
Cardoso de Albuquerque 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 6,70 para 8,50 

RECURSO nº 09-A / 2020 de 16/ 03 / 
2020,  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Nilson Cesar Miranda Melo DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 2,50 para 5,00, 
desta feita, ficando o candidato apto 
para a entrevista. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DO RESULTADO: 
 

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM  
 

1.2. CURSO DE MEDICINA – DEPARTAMENTO DE SAÚDE INTEGRADA – DSIN   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

RECURSO nº 03 / 2020 de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Paula Carolina Brabo 
Monte  

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 3,50 para 5,00, 
desta feita, ficando a candidata apta 
para a entrevista. 

RECURSO nº 04 / 2020 de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Rafaela de Souza Dias 
Neves 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 4,10 para 6,20, 
desta feita, ficando a candidata apta 
para a entrevista. 

RECURSO nº 09 B / 2020 de 16/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Aline Leão Mendes Beltrão DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 6,10 para 8,40.  

RECURSO nº 10 / 2020 de 16/ 03 / 
2020.  
ASSUNTO: Recebimento e aceitação 
das cópias dos documentos 
comprobatórios. Equívoco Semântico 
de língua portuguesa na descrição dos 
trâmites da fase de avaliação da prova 
de títulos 

Renato Mauro Vieira Souza DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 1,50 para 5,00. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DO RESULTADO: 
REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM  
 

1.3. CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL – DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL – DETO   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

RECURSO nº 07 / 2020 de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Karoline Vitória Silva 
Rodrigues 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 8,90 para 9,00,  

RECURSO nº 02 / 2020 de 13/ 03 / 
2020. 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Alna Carolina Mendes 
Paranhos 

INDEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
decidiu pelo Indeferimento do recurso, 
permanecendo a nota atribuída 
anteriormente (9,00), tendo em vista 
que não foram apresentadas cópias dos 
documentos originais de coordenação 
de projetos de pesquisa e participação 
em grupo de pesquisa ou extensão         
( Certificado ou declaração).  

    

 
 
 
 
 
 
 

Belém, 18 de março de 2020. 
 
 

 

Profª. Drª. Vera Regina da Cunha Menezes Palácios.  
Diretora do CCBS



 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO-FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA -2020 

 

RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE TÍTULOS  
 

A Universidade do Estado do Pará/UEPA, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, torna 
público o julgamento dos recursos impetrados ao RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE TÍTULOS, mediante as 
condições estabelecidas no Edital nº 019 / 2020 -UEPA de 03 de março de 2020, destinado ao provimento de cadastro reserva 
como segue:  

 
I. DO RESULTADO:  
II. MUNICÍPIO DE SANTARÉM:  

 
2.1. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO   – DCMH 

 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 
RECURSO nº 752 / 2020 de 17/ 03 / 
2020. referente ao Edital nº 
019/2020, Atividade Integrada em 
Fisioterapia CAMPUS XII 
CCBS/UEPA.  
 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Marcela Godinho Miranda 
do Vale  

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 8,40 para 9,00.  

RECURSO nº 761 / 2020 de 17/ 03 / 
2020. referente ao Edital nº 
019/2020, Internato Saúde da 
Criança CAMPUS XII CCBS/UEPA.  
 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Naheri de Almeida 
Pennafort Ferreira 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pela requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 2,10 para 6,50, 
desta feita, ficando a candidata apta 
para a entrevista. 

RECURSO nº 758 / 2020 de 17/ 03 / 
2020. referente ao Edital nº 
019/2020, Atividade Integrada em 
Fisioterapia CAMPUS XII 
CCBS/UEPA.  
 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Tiago Henrique Rodrigues 
Siebert 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 8,80 para 9,50.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



III. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA:  
 

3.1. DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS  – DMCF   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Solicitação via E mail em 13/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020, área 
Farmacologia e bioquímica 
CAMPUS VII CCBS/UEPA. 
Documentos em anexo  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Ailton Santa Brígida DEFERIDO 

A Banca Examinadora, após análise do 
recurso apresentado pelo requerente, 
considerou procedente seus 
argumentos e após nova avaliação 
decide corrigir a nota atribuída na prova 
de títulos, que passa de 2,20 para 9,00, 
desta feita, ficando o candidato apto 
para a entrevista. 

    

 
I. DO RESULTADO: 

 
IV. MUNICÍPIO DE SALVATERRA:  

 
4.1. DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS – DMCF   

 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Solicitação via E mail em 16/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020, 
morfofuncional área Anatomia, 
Fisiologia e Histologia CAMPUS XIX 
CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Iane Raquel Barata 
Guimarães 

INDEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para Professor 
Substituto – Formação de Cadastro 
Reserva – 2020, após análise do 
recurso apresentado pelo(a) 
candidato(a) requerente, passa a tecer 
os seguintes comentários: Ao se propor 
a reavaliar o currículo da candidata, 
observou-se que os argumentos que ela 
utilizou para instruir o recurso, foram 
inconsistentes por não possuir 
fundamentação baseada na 
comprovação documental do pedido a 
respeito do fato contestado. Vale 
ressaltar que, alguns dos documentos 
apresentados pela candidata para a 
comprovação de titulações acadêmicas 
foram considerados inválidos para a 
avaliação da prova de títulos de acordo 
com os critérios definidos no anexo VII 
do edital que compreende o registro de 
avaliação da prova de títulos. Diante 
das deliberações acima expostas, 
esta Banca Examinadora manifesta-
se pelo Indeferimento do recurso 
interposto, e reafirma a nota 6,20 
(seis vírgula vinte pontos) que fora 
atribuída à candidata nesta primeira 
etapa deste processo seletivo.     

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2. DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS – DMCF (CONTINUAÇÃO)   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Solicitação via E mail em 16/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020, 
morfofuncional área Anatomia, 
Fisiologia e Histologia CAMPUS XIX 
CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Ana Carla Barros de Souza DEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para Professor 
Substituto – Formação de Cadastro 
Reserva – 2020, após análise do 
recurso apresentado pelo(a) 
candidato(a) requerente, passa a tecer 
os seguintes comentários: Ao se 
propor a reavaliar o currículo da 
candidata, com base na 
argumentação fundamentada na 
apresentação de documentos 
comprobatórios de titulações 
acadêmicas obtidas pela referida 
candidata, esta Banca Examinadora 
manifesta-se pelo deferimento do 
recurso interposto, atribuindo-lhe 
nota 7,00 (sete) nesta primeira etapa 
deste processo seletivo, que passa de 
2,00 para 7,00, desta feita, ficando a 
candidata apta para a entrevista. 

Solicitação via E mail em 16/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020, 
morfofuncional área Anatomia, 
Fisiologia e Histologia CAMPUS XIX 
CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos. 

Daniele Salgado de Sousa Aguardando SEDEX chegar 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. DO RESULTADO: 
 

V. MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS: 1 
 

5.1. DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS – DMCF   
 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Solicitação via E mail em 13/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020. 

Morfofuncional (área: Anatomia, 
Fisiologia e Histologia) CAMPUS VI 

CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Isis de Oliveira Fidelles 
Costa 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para Professor 
Substituto – Formação de Cadastro 
Reserva – 2020, após análise do 
recurso apresentado pelo(a) 
candidato(a) requerente, passa a tecer 
os seguintes comentários: 
Considera-se procedente os 
argumentos da candidata e após nova 
avaliação, a nota atribuída na prova de 
títulos, passa de 4,90 para 5,10, desta 
feita, ficando a candidata apta para a 
entrevista. 

Solicitação via E mail em 13/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020. 

Morfofuncional (área: Anatomia, 
Fisiologia e Histologia) CAMPUS VI 

CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos 

Thayssa Ferreira dos 
Santos 

DEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para Professor 
Substituto – Formação de Cadastro 
Reserva – 2020, após análise do 
recurso apresentado pelo(a) 
candidato(a) requerente, passa a tecer 
os seguintes comentários: 
Considera-se procedente os 
argumentos da candidata e após nova 
avaliação, a nota atribuída na prova de 
títulos, passa de 2,00 para 7,10, desta 
feita, ficando a candidata apta para a 
entrevista. 

Solicitação via E mail em 13/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020. 

Morfofuncional (área: Anatomia, 
Fisiologia e Histologia) CAMPUS VI 

CCSE/UEPA.  
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos 

Eldianne Moreira de Lima DEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para Professor 
Substituto – Formação de Cadastro 
Reserva – 2020, após análise do 
recurso apresentado pelo(a) 
candidato(a) requerente, passa a tecer 
os seguintes comentários: 
Considera-se procedente os 
argumentos da candidata e após nova 
avaliação, a nota atribuída na prova de 
títulos, passa de 2,30 para 7,80, desta 
feita, ficando a candidata apta para a 
entrevista. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DO RESULTADO:  

                                                                 
1 Em virtude dos recursos impetrados pelos 03(três) candidatos acima solicitando a revisão das notas, a Banca Examinadora julgou necessário 

refazer as avaliações dos demais candidatos inscritos, evitando-se assim que houvesse qualquer injustiça. 



 
I. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ:  

 
4.5. DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO – DCMH   

 

RECURSO  NOME DO CANDIDATO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Solicitação via E mail em 13/03/2020 
referente ao Edital nº 019/2020. 

Atividade Integrada em 
Fisioterapia do Campus XIII – 
CCBS/UEPA 
ASSUNTO: Revisão na pontuação 
dos títulos.  

Sting Ray Gouvêa Moura DEFERIDO 

A Banca Examinadora do Processo 
Seletivo Simplificado para professor 
Substituto, após análise do recurso 
apresentado pelo candidato requerente, 
passa a fazer as seguintes alterações: 

- Corrigir o componente curricular ao qual 
o candidato concorre, visto que foi 
publicado no resultado preliminar em 
Habilidades Profissionais em Fisioterapia, 
quando na realidade o candidato havia se 
inscrito em Atividade Integrada em 
Fisioterapia; 
- Após nova avaliação decide corrigir a 
nota atribuída na prova de títulos, 
considerando a documentação postada 
no dia 10.03.2020, passando a nota de 
0,00 para 5,00, desta feita, ficando o 
candidato apto para a entrevista.  

    
 

 

Belém, 18 de março de 2020. 
 

 

 

Profª. Drª. Vera Regina da Cunha Menezes Palácios.  
Diretora do CCBS/UEPA 

 


