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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 Educaeao de Guajara-Mirim. 

Aos vinte e tres dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, as 
oito minutos, na sala treze do predio da Universidade Aberta do Brasil 
de Rondonia, no campus Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membros 
Concurso, Professores Prof. Me. Carlos Luis Ferreira da Silva, Profa. M • 
Silva e a Profa. Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso 
LIMA DE SOUZA candidato(a) ao cargo de professor do Departa 
Guajara-Mirim. 

ezessete horas e vinte e 
is Universidade Federal 
a Comissao Superior de 
. Layde Lana Borges da 
MARIA DE FATIMA 
nento de Educaeao de  

Do Recurso: 

Solicita a revisao do resultado da nota da prova DIDATICA. 

Analise: 

Apos analise dos documentos encaminhados pelo candidato (a) 
LIMA DE SOUZA corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comiss i 
constatou que a candidata assiste razao. 

A Banca Examinadora foi consultada e enviou informacOes sob 
pela candidata. 

Alega a candidata que chegou as nove horas no local da prova m 
estaria eliminada em virtude do atraso. 

MARIA DE FATIMA 
o superior de concurso, 

e o recurso apresentado 

s que foi informada que 

VI - Todos os candidatos deverao estar presentes, no dia 
da prova didatica, as 08:30 ho s, a fim de que as 
apresentacOes possam ser ad antadas, caso haja 
desistencia ou antecipacao na apresentacao de algum 
candidato; 
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A Comissao entende, nao so nesse recurso, como nos anterio 
norma é garantir a continuidade das apresentacOes (prova didatica) se 
algum candidato nao possa comparecer. Assim, a eliminacao da candi 
atraso, nao deveria ter ocorrido. Essa nao é a pratica institucional. 

Caso houvesse diavida, a PROGRAD deveria ter sido consultad 
Examinadora. 0 contato foi feito pela candidata. A Banca durante a p 
corn a procuradoria, sendo possivel fazer outros contatos a fim de ye 
candidata participar da prova. 

Quanto a alegacao da Banca Examinadora de que foi a candid 
ultimo lugar para a apresentacao, a Comissao entende que nao é dado a 
inversao da ordem do sorteio. 

Nao ha previsao editalicia de que os candidatos devam p.  
especifica (sala 09) a espera de sua vez de realizar a prova didatica, bast 
candidato esteja presente de acordo corn a ordem do sorteio. A Comis 
original deveria ter sido mantida. 

A PROGRAD autorizou formalmente a candidata a partici 
21.05.2014 as doze horas e onze minutos, conforme ata e documento 

Contudo, tal decisao nao foi acatada, sendo que a alegacao da 
segunda vez teria sido comunicada que estava eliminada do concurso, 
temeraria para a candidata e para os demais. 

res, que a finalidade da 
descontinuidade, caso 

ata em razao do suposto 

por iniciativa da Banca 
ova didatica, fez contato 
ificar a possibilidade da 

to que preferiu ficar em 
pcao aos Candidatos, de 

rmanecer em uma sala 
que quando chamado, o 

ao entende que a ordem 

ar do certame no dia 
comprobatorio juntado. 
andidata é que por uma 
que gerou uma situacao 

Decisan: 
A Comissao decide DEFERIR o pedido da candidato (a). 

Desdobramento: 
A Comissao decide encaminhar a Procuradoria Federal da Unir para co ecimento, deliberacOes 
e providencias no sentido de constituir nova banca e realizar nova p ova didatica e prova de 
titulos. 

Porto Velho, 23 de Maio de 2014. 

Prof. Ca os uis erreir da Silva 

Presidente 

Prof. Layd Lana Borges da Silva 

Membro 

Prof.  4  racielle argues 

Membro 
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