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Edital 07IGR/UNIR/20 14  

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do magisterio s 

to de Artes do Campus de Porto Velho. 

Aos dezenove dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, as quinze horas 
treze do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Rondo 
Filho, reuniram-se os membros da Comissdo Superior de Concurso, Professores C 
Ronaldo Chaves Cavalcanti e a Professora Gracielle Marques, para deliberarem 

Malom da Costa Silva, candidato ao cargo de professor do Departamento de Artes 

Do Recurso: 

Solicita a reavaliacdo do resultado por discordar do julgamento em relacao aos crit 
e a diferenca de mais 30(trinta) pontos nas notas atribuidas. 

Analise: Apos analise dos documentos encaminhados pelo candidato Hagner Malo 

no Edital 07/2014/GR/UNIR, a comissdo superior de concurso consultou a bane 
alteracao das notas para atender o item 12.2.1, subitem X, que diz:"Ocorrendo dif 
pontos entre as notas atribuidas pelos examinadores, a banca devera reunir-se p 
banca examinadora, apps a analise decidiu alterar as notas, mas permaneceu a dife 
sendo atribuida na primeira avaliacao as seguintes notas: Pedro Manoel Monteiro 
Sousa dos Santos 43 ( quarenta e tres) e Alexandre de Negreiros Motta 45( qu 
avaliacao as notas foram 69 (sessenta e nove), 43 (quarenta e tres) e 98 (noventa e 
do impasse criado pela banca examinadora a comissao superior decidiu atribuir 
suficiente para levar o candidato a uma nova avaliacao na prova didatica. 

Decisao: 

Decide DEFERIR o pedido do candidato. 
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, 19 de Maio de 2014. 
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