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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO - FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA - 2019.
RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO FINAL
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 Final, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 040/2019UEPA de 30 de maio de 2019, destinado ao provimento de vagas de Professor Substituto - Formação de Cadastro Reserva
como segue:
I.

DO RESULTADO:

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
1.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA – DSCM
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

Recurso encaminhado via E-mail
conforme previsto no Edital;
datado do dia 13.06.19, onde o
requerente solicita a recontagem
de pontos do candidato Evandro
Luan de Mattos Alencar.

Vlamir do Nascimento
Seabra

REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
1.2. DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA – DSCM
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

Nº 01 de 14/06/2019

Rosiane Pinheiro Rodrigues

RESULTADO

JUSTIFICATIVA

Indeferido

A Comissão Examinadora entende que
cada candidato só pode pedir revisão do
seu próprio resultado, não cabendo,
portanto, solicitar reanálise dos demais
candidatos.
Considerando que o requerente não
apresenta documentos consistentes,
conforme previsto no item 6.2. do Edital,
a Comissão Examinadora decide por não
acatar
o
recurso
apresentado,
considerando ainda que a pontuação na
prova de títulos é derivada da avaliação
criteriosa
dos
documentos
comprobatórios
apresentados
pelo
candidato e previamente descritos em
edital, o currículo Lattes serve apenas de
roteiro para a análise dos comprovantes
apresentados.
Diante do exposto, a comissão manifestase pelo indeferimento do recurso.

RESULTADO

JUSTIFICATIVA

Deferido

Em atendimento ao recurso da candidata,
a Comissão Examinadora fez uma nova
análise nos comprovantes apresentados e
ao final a nota da requerente encerrou-se
em 116 pontos, com relação positiva a
anterior que era de 101 pontos.
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MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
1.3. DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR – DENH
PROTOCOLO
NOME DO CANDIDATO

Nº 01 de 14/06 / 2019

Nº 02 de 14/06 /2019

Vanessa Barroso Quaresma

Amanda Dianna Lopes
Rodrigues

RESULTADO

Indeferido

Deferido

JUSTIFICATIVA
A Comissão Examinadora decide não
acatar o recurso apresentado, haja vista
que a pontuação na prova de títulos é
derivada da avaliação criteriosa dos
documentos
comprobatórios
apresentados
pela
candidata
e
previamente descritos em edital. Dando
prosseguimento ao referido recurso, esta
comissão
manifesta-se
pelo
indeferimento do pedido. Vale esclarecer
que os certificados alegados no recurso
são de capacitação e cursos livres, dessa
forma, não se caracterizam como evento
científico.
Em atendimento ao recurso da candidata
a comissão fez uma nova análise nos
comprovantes apresentados e ao final a
nota da requerente encerrou-se em 8,3
pontos, com relação positiva a anterior
que era de 7,8 pontos. Vale esclarecer
que a maior parte dos certificados
alegados no recurso são de capacitação e
cursos livres, dessa forma, não se
caracterizam como evento científico.

Belém, 18 de junho de 2019.

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