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Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do 
o Departamento de Biblioteconomia. 

Aos vinte e tees dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, as d 
do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de 
Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membros da Comissao Superior de 
Prof. Me. Carlos Luis Ferreira da Silva, Profa. Me. Layde Lana Borg 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso CLEDENICE BL 
ao cargo de professor do Departamento de Biblioteconomia. 

Do Recurso: 

Solicita a revisao do resultado da nota da prova DIDATICA. 

Analise: 

Apos analise dos documentos encaminhados pelo candida 
BLACKMAN, corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao 
constatou que a candidata nao assiste razao tendo em vista que nenh 
007/GR/2014 foi violado. 

Em reuniao corn a Banca Examinadora referente ao presente re 
por uma unanimidade os membros da banca concordam que a candidata 
sua explanacao corn o foco necessario. E assim, justificam a nota da candi 

Alega que urn candidato cumpriu sua prova em 28 minutos, e q 
irregularidade praticada pela Banca. A Comissao nao compartilha 
candidato tern o tempo maxim() de 50 (cinquenta) minutos para utiliz 
didatica) conforme bem the aprouver, de acordo corn o item 12.3.1 do e 
transcritos: 

VIII - A aula tera duracao de 50 (cinq 
a interrupcao por parte da Banca Ex 
uma das pessoas presentes [...] 
XI - A utilizacao adequada do tempi  
avaliacao, nao devendo, porem, ser 
public° o candidato que nao complet.  
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Nao poderia ser considerado prejudicial o fato dos membros d 
terem abdicado das suas perguntas. Cada membro da Banca tern seu mo 
avaliacao principalmente porque o edital nao traz obrigatoriedade de perg 
numero a tres por membro. E nao a uma pergunta por examinador como 
seu recurso. 

12.3.1 
X - Ministrada a aula, a Banca Exami 
do candidato, formulando cada me 
maxim°, tres perguntas, cabendo ao 
em ate 05 (cinco) minutos. [...] 

Banca Examinadora 
o de proceder em sua 
tas, apenas limita seu 
firma a candidata em 

adora fara a arguicao 
bro, na sua vez, no 
andidato responde-las 

Quanto a alegacao de que a candidata foi prejudicado por pergun 
Guilhermina de Melo Terra, ern reuniao, esta informou que fez as suas 
Professores abdicaram das suas. Assim, a Comissao nao entende que houv 

Quanto a alegacao de que uma candidata ultrapassou o tempo 
considera que esse quesito se descumprido nao acarreta a eliminacao e 
reducao de conceito quando da avaliacao sobre a adequacao do tempo de 
FICHA DE AVALIAcA0 INDIVIDUAL DA PROVA DIDATICA. 

Assim, essa Comissao entende que o recurso da candidata nao deve 

Decisao: 

A Comissao decide INDEFERIR o pedido da candidato (a). 
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Prof. C los Ins Ferr ra da Silva 

Presidente 
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Membro 
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Membro 

0 , 23 de Maio de 2014. 
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