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MINISTERIO DA EDUCAcA0 
FUNDAQA0 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 rpagisterio superior para 
o Departamento de Ciencias Biologica Campus de Porto Velho. 

Aos vinte e tees dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, as 41ze horas, na sala treze 
do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal do Rondonia, no campus 
Jose Ribeiro Filho, reuniram-se os membros da Comissao Superior de Concurso, Professores 
Prof Me. Carlos Luis Ferreira da Silva, Profa. Me. Layde Lana Borges da Silva e a Profa. 
Gracielle Marques, para deliberarem sobre o recurso FABIO MEDEIROS DA COSTA 
candidato(a) ao cargo de professor do Departamento de Ciencias Biologica Campus de Porto 
Velho. 

Do Recurso: 

Solicita a revisao do resultado da nota da prova DIDATICA. 

Analise: Ap6s analise dos documentos encaminhados pelo candidato (a 
DA COSTA, corn base no Edital 07/2014/GR/UNIR a comissao supe 
analisar os documentos constatou que ao candidato nao assiste razao tend 
elemento do edital 007/GR/2014 foi violado. A alegacao de que na 
atribuidas pelas avaliadoras nao procede pois a previsao do edital estabel 
acesso as notas atribuidas pela Banca Examinadora ao candidato. Assim, 
que o candidato teve de fato, acesso as notas afixadas no mural do local 
poderia obter os resultados no proprio Departamento em que realizou a pr 
Quanto a alegacao de rebaixamento de nota, entendemos que apenas 
divulgado apOs a Banca Examinadora deliberar quanto as notas finais. 
Decisao: 
A Comissao decide INDEFERIR o pedido do candidato (a). 
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