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Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor c o magisterio superior para 
o Departamento de Biblioteconomia.. 

Aos vinte e tees dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, a onze horas, na sala treze 
do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de 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 LUA SILVA MENDONcA candidato(a) ao cargo de professor do Departamento de Biblioteconomia. 

Do Recurso: 

Solicita a revisdo do resultado da nota da prova DIDATICA. 

Analise: 

Apos analise dos documentos encaminhados pelo candidato (a) LUA SILVA MENDONCA, 
corn base no Edital 07/2014/GRJUNIR a comissao superior de concurso, al:6s 

analisar os documentos constatou que ao candidato nao assiste razao tendo em vista que nenhum 
elemento do edital 007/GR/2014 foi violado. 

Em reunido corn a Banca Examinadora referente ao presente tecurso constatamos que 
por uma vez o Prof. Esp. Edson Rodrigues Cavalcante solicitou que o candidato retornasse urn 
slide, o que nao representa uma interrupcao na apresentacao. Nao poder4i ter considerado tal fato 
como prejudicial tendo em vista que o candidato cumpriu sua prova no tempo estipulado. 

Quanto a alegacao que o candidato foi prejudicado por replicas da professora Dra. 
Guilhermina de Melo Terra, esta fez  a mesma pergunta  por tres vezes. 

Quanto a alegacao de que nao havia as informacOes sobre o period° de prova realizado 
considerou-se improcedente a irresignacao tendo em vista que consta na ata todo o inicio e 
termino e ainda, o total de tempo utilizado nas apresentacOes dos candidatos. 

Quanto a solicitacao de que as arguicees dos membros da Banca aos candidatos 
constem na ata, a Comissdo entende nao ser necessario, uma vez qUe toda a arguicao esta 
gravada, e o seu acesso é livre aos candidatos. 

0 Edital preve que os materiais referentes a prova deverao ser requeridos no 
departamento para o qual o candidato concorreu a vaga. E apos isso, dirigir o recurso para a 
PROGRAD. 
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13.2.Recurso da Prova Didatica 
I - 0 candidato podera solicitar a Banca Examinadora no 
respectivo Departamento Academico para a qual 
concorreu a vaga, a copia da gravacao, bem como, dos 
espelhos de sua avaliacao no dia 22/05/2014 de 09h ate as 
13h. Em caso de recurso,  redigir e encaminhar para e-mail: 
prograd.concurso@unir.br  ate as 09h do dia 22/05/2014. 0 
resultado dos recursos sera divulgado no dia 23/05/2014 ate 
as 18:00 horas no sitio 
http://www.processoseletivo.unir.beindex.phppag =concursos 
&id=115 

Assim, essa Comissao entende que o candidato teve de fato, acesso aos espelhos de avalizacao e 
as notas afixadas no mural do local de realizacao da prova e poderia obter os resultados no 
proprio Departamento em que realizou a prova. 
0 recurso nao merece prosperar tendo em vista que o Candidato nao cumpriu o previsto no 
edital, item 13.2, inciso I. 

Decisao: 

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

eProf. Ca V Lea ' da Silva 

Presidente 

Prof. La de Lana orges da Silva 

Membro 

ProPracielle Marques 

Membro 

Porto Velho, 23 de Maio de 2014. 
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