
MINISTERIO DA EDUCADA0 
FUNDAQA0 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professo 
o Departamento de Intercultural de Ji-Parand. 

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, a 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membri  
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chav 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Samuel do 
cargo de professor do Departamento Intercultural do Campus de Ji- 

Do Recurso: 

Solicita elevacao da nota na prova escrita. 

Analise: Ap6s analise dos documentos encaminhados pelo candidat 
corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao superior d 
resultado da avaliacao da prova escrita por nao haver discordancia c 
que diz:"Ocorrendo diferenca de 30 (trinta) ou mais pontos ent 
examinadores, a banca devera reunir-se para rever as distorcOes;" 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido do candidato. 

Prof.os l 	 u 

QuAk 

err a da Silva 

Presidente 

Thces 
 

Tdu*  
ProTh;cieTle Marques 

Membro 

Prof. 	 aVveZvalcanti 

Port 

Membro 

do magisterio superior para 

dezesseis horas e quarenta 
da Universidade Federal de 
s da Comissao Superior de 
s Cavalcanti e a Professora 
Santos Junio, candidato ao 
arand. 

Samuel dos Santos Junio, 
concurso, decidiu manter 

m o item 12.2.1, subitem X, 
e as notas atribuidas pelos 

Velho, 19 de Maio de 2014. 
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COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do magisterio superior para 
o Departamento de Ciencias Biologica Campus de Porto Velho. 

ONIA 

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membro 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chav 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Maria 
candidata ao cargo de professora do Departamento Ciencias Biol 
Velho. 

Do Recurso: 

Solicita a reavaliacao do resultado por discordar do julgame 
da banca examinadora. 

AnaIlse: Apos analise dos documentos encaminhados pela can 
Ferreira Nunes, corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissa 
consultar a banca examinadora, decidiu manter resultado da avalia • 
haver discordancia corn o item 12.2.1, subitem X, que diz:"Ocorren • 
mais pontos entre as notas atribuidas pelos examinadores, a Banca d 
distorcOes;" 

Decisan: 

Decide INDEFERIR o pedido da candidata. 

Prof. Cae s Luis erre' a da Silva 

Presidente 

TY\corlAA,0- 
Prof thieneMarque's 

Membro 

Porto Velho, 19 de Maio de 2014. 

s quinze horas e quarenta 
a Universidade Federal de 
da Comissao Superior de 

s Cavalcanti e a Professora 
o Socorro Ferreira Nunes, 
gicas do Campus de Porto 

to em relacao aos criterios 

idata Maria do Socorro 
superior de concurso, alp& 

ao da prova escrita por ndo 
o diferenca de 30 (trinta) ou 
vera reunir-se para rever as 

Membro 
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FUNDA00 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do magisterio superior para 
o Departamento de Ciencias Biologica Campus de Porto Velho. 

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membro 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chav 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Renato Abr 
de professor do Departamento Ciencias Biologicas do Campus de P 

Do Recurso: 

Solicita a reavaliacao do resultado por discordar do julgame 
da banca examinadora. 

Analise: Apos analise dos documentos encaminhados pelo candidat 
base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao superior de concur 
examinadora, decidiu manter resultado da avaliacao da prova escrit 
corn o item 12.2.1, subitem X, que diz:"Ocorrendo diferenca de 30 
as notas atribuidas pelos examinadores, a Banca devera reunir-se par 

Decisio: 

Decide INDEFERIR o pedido do candidato. 

Prof. C e os Ltus Ferr 

Presidente 

c:AnrA 
Prof66aCi;11e Mar ues 

Membro 

Membro 

Port 

ra da Silva 

s quinze horas e quarenta 
a Universidade Federal de 
da Comissao Superior de 

s Cavalcanti e a Professora 
u Lima, candidato ao cargo 
rto Velho. 

to em relacao aos criterios 

Renato Abreu Lima, corn 
o, alp& consultar a banca 
por nao haver discordancia 
trinta) ou mais pontos entre 
rever as distorcOes;" 

Velho, 19 de Maio de 2014. 
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FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RON ONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/U N I R/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do magisterio superior para 
o Departamento de Ciencias Biologica Campus de Porto Velho. 

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membro 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chav 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de, Daniele 
cargo de professora do Departamento Ciencias Biologicas do Camp 

s quinze horas e quarenta 
a Universidade Federal de 
da Comissao Superior de 

s Cavalcanti e a Professora 
Braga Brasil candidata ao 
s de Porto Velho. 

Do Recurso: 

Solicita a revisao do resultado da nota da prova escrita. 

Analise: Apos analise dos documentos encaminhados pela candidata 
base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao superior de concurso, 
constatou-se que a candidata nao assinou o recurso contrariando 
subitem V.b. 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido da candidata. 

Prof. Ca os 0  uis Ferreira da Silva 

Presidente 

irege TheiArsn.- 
Prof G cielle Marques 

Membro 

•1 0  

Daniele Braga Brasil, corn 
. Os analisar os documentos 
o Edital em seu item 13, 

Porto Velho, 19 de Maio de 2014. 

ona do Chaves avalcanti 

Membro 



MINISTERIO DA EDUCAcA0 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do magisterio superior para 
o Departamento de Intercultural Campus de Ji-Parand. 

Aos dezenove dias do 'nes de maio do ano de dois mil e quatorze, as dezessete horas e trinta 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil a Universidade Federal de 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membro da Comissao Superior de 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chav s Cavalcanti e a Professora 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Rogerio Del one Haddad, candidato ao 
cargo de professor do Departamento Intercultural Campus de Ji-para a. 

Do Recurso: 

Solicita recurso para que seja analisada a nota da prova escrit 

Analise: Apos analise dos documentos encaminhados pelo c . 

Haddad, corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao s 
consultar a banca examinadora, decidiu manter resultado da avaliac 
haver discordancia corn o item 12.2.1, subitem X, que diz:"Ocorrend 
mais pontos entre as notas atribuidas pelos examinadores, a Banca d 
distorcOes;" 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido do candidato. 

Porto 

Prof. C rlos Luis Ferreira da Silva 

Presidente 

"Yhoity.ta-y  

Pro Gracielle Marques 

Membro 

1 
Prof. 4:11111Vdlint t vetevalcanti 

Membro 

didato Rogerio Delbone 
perior de concurso, apOs 
o da prova escrita por nao 
diferenca de 30 (trinta) ou 

vera reunir-se para rever as 

Velho, 19 de Maio de 2014. 



MINISTERIO DA EDUCAgA0 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONIiONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014  

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor 
o Departamento de Administracao campus de Cacoal. 

o magisterio superior para   

Aos dezenove dias do me's de maio do ano de dois mil e quatorze, as 
e urn minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Bra 
de Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membr o 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chave 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Iluska Lobo 
de professora do Departamento de Administracao campus de Cacoal. 

ezesseis horas e cinquenta 
ail da Universidade Federal 
s da Comissao Superior de 
Cavalcanti e a Professora 

Braga, candidata ao cargo 

Do Recurso: 

Requer a verificacao da possibilidade de reconsiderar a pontua ao atribuida. 

Analise: Ap6s analise dos documentos encaminhados pela candidat,  
base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao superior de concurso, 
avaliacao da prova escrita por nao haver discordancia corn o ite 
diz:"Ocorrendo diferenca de 30 (trinta) ou mais pontos entre 
examinadores, a banca devera reunir-se para rever as distorcOes;" 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido do candidato. 

C 

Iluska Lobo Braga, corn 
ecidiu manter resultado da 

12.2.1, subitem X, que 
s notas atribuidas pelos 

Porto elho, 19 de Maio de 2014. 

Prof. C los Luis erre a da Silva 

Presidente 

1/YloAcruoy 
Prof' Oracielle Marques 

Membro 

naldo Chaves Cavalcanti 

Membro 



MINISTERIO DA EDUCAcA0 
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 

COMISSAO SUPERIOR DO CONCURSO 

Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor 
o Departamento de Ciencias BiolOgica Campus de Porto Velho.  

o magisterio superior para   

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, 
minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membros 
Concurso, Professores Carlos Luis Ferreira da Silva, Ronaldo Chave 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso de Kayena D e 
cargo de professora do Departamento Ciencias Biologicas do Campu 

s quinze horas e quarenta 
a Universidade Federal de 
da Comissao Superior de 
Cavalcanti e a Professora 

laix Zaqueo, candidata ao 
de Porto Velho. 

Do Recurso: 

Solicita a reavaliacao do resultado por discordar do julgame to em relacao aos criterios 
da banca examinadora. 

Analise: Apes analise dos documentos encaminhados pela candidat 
corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao superior de concu 
examinadora, decidiu manter resultado da avaliacao da prova escrita 
corn o item 12.2.1, subitem X, que diz:"Ocorrendo diferenca de 30 (t 
as notas atribuidas pelos examinadores, a Banca devera reunir-se para 

Kayena Delaix Zaqueo, 
so, apes consultar a banca 
• or nao haver discordancia 
inta) ou mais pontos entre 
ever as distorcOes;" 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido da candidata. 

Prof. Ca os uis erre (s,y(---, 
A 

a da Silva 

Presidente 

Prorx,01  jaz  Tri.cuvcrt, 
P racielle Marques 

Membro 

on o 
cietZ 

Cavalcanti 

Porto elho, 19 de Maio de 2014. 

Membro 
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