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Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para -professor do magisterio superior para o 

Departamento de Ciencias Bialogica Campus de Porto Velho. 

Aos vinte e cinto dias do mes de junho do ano de dois mil e quatorze, as quatorze horas, na sala 

treze do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Rondonia, no campus 

Jose Ribeiro Filho, reunitam-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. Me. GracieIle 

Marques,. para deliberarem sobre o recurso FABIO MEDEIROS DA COSTA candidato(a) ao 

cargo de professor do Departamento de Ciencias Biologisa 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) FABIO MEDEIROS DA 

COSTA, corn base no Edital 07/2014iGR/UNIR a comissao superior de concurso, apps analisar os 

documentos constatou que ao candidato no assiste razao tendo em vista que nenhum elemento do 

edital 007/GR/2014 foi violado. A Comissao Superior entendeu nao houve "rebaixamento" de nota, 

uma vez que apenas urn resultado final foi obtido apes a aposicao das notas dos tres avaliadores, 

sem que ,haja discrepancia de 30 (trinta) pontos  entre as notas deles, o que torna perfeitamente 

valid° o resultado obtido. 

• XIII - Ocorrendo diferenca de 30 (trinta) ou mais pontos entre notas  
atribuidas pelos examinadores, cada membro da Banca Examinadora 
devera *ustificar a distorcao; (grifo nosso) 

Nao -se acatou a alegacao de "rebaixamento" de nota, porque recebemos todas as fichas de 

avaliacao,originais  que se encontram anexas (escaneadas) e sem rasura,  assim, /fa° ha que se falar 
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em "rebaixamento", expressao certamente imprOpria utilizada por urn candidato que se pretende 

professor do Magistdrio Superior. 

Vale observar que tampouco é proibida a diferenca de trinta pontos, sendo que nesse caso a 

Unica consequencia é a exigencia de justificativa da Banca Examinadora para tal "distorcdo". 

As notas atribuidas a Banca, ao Candidato foram: 83; 58 e 58. A guisa de observacdo, dois 

avaliadores concordaram entre si, corn nota atribuida, da ordem de 58 (cinquenta e oito pontos). 

Ndo nos é dado, em nossa opinido, intervir na avaliacdo da prova didatica, de Banca Examinadora 

(presencial) e especializada na tematica sorteada como ponto, principalmente quando dois dos 'seus  

componentes apresentaram congruencia quanto a nota.  

Consideramos ainda que a avaliacdo de uma prova didatica. tem sua propria metodologia 

dentro da area de especialidade. Ndo ha nenhum indicio de que houve intencdo de prejudicar o 

candidato em sua avaliacdo didatica. Ndo ha como realizar banca concomitant• para cada um dos 

candidatos da prova didatica, em virtude da inviabilidade dessa opcdo. Como o ponto sorteado na 

prova didatica é o mesmo para todos os candidatos, é impossivel tido haver certa comparacdo entre 

as avaliacoes dos demais candidatos. 

Quanto a alegacao do candidato sobre a atualizacao e normatizacdo das referencias 

bibliografias recomendadas pelo Edital, entendemos que ndo cabe ao Conselho Superior avalia-las, 

pois sdo regimentadas pelos conselhos departamentais. 0 edital foi divulgado e aprovado por 

diversas instancias institucionais internas sem que tenha sido questionado pelos candidatos. De 

• qualquer maneira, todos os candidatos de forma igualitaridtiveram acesso a mesma bibliografia. 0 

candidato ndo pediu anteriormente recurso sobre esse tema precluida a materia. 

Quanto a alegacdo de impontualidade da pontuacdo da banca, essa comissdo considera que o 

atraso apontado pelo candidato (vinte minutOs) ndo exorbita o tempo da razoabilidade prapria do 

homem medio. Foi respeitado o tempo de apresentacdo do candidato que deu-se na tnais completa 

normalidade. 

Ndo ha qualquer irregularidade ou nota a ser revista, bem como inexiste diferenca de trinta 

pontos ou mais entre as avaliacifies da Banca Examinadora, tampouco houve comparacdo Com a 

apresentacdo de qualquer candidato que trouxeste prejuizo a este. 

Decisdo: 
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A Comissao decide INDEFERIR o pedido do candidato (a). 

Porto Velho, 25 de junhode 2014. 

'Prof. Car os Luis Ferrei da Silva 

Presidente 

ProP. Leyte Lana Borges da Silva 

Membro 

ynciA4 4,, 

Pro Gracielle Marques 

Membro 
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