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Edital 07/GR/UNIR/2014 

Ata de Analise de Recurso de Candidato ao Concurso para professor do mag'sterio superior para o 
Departamento de Academico de Ciencia da Computacdo do Campus de Porto Velho. 

Aos vinte e sete dias do mes de maio do ano de dois mil e quatorze, as dezess 
do predio da Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Ron 
Ribeiro Filho, reuniram-se os membros da Comissdo Superior de Concurso, P 
Ferreira da Silva, Layde Lana Borges da Silva e a Professora Gracielle Mar 
sobre o recurso de Alisson Dioni Gomes, candidato(a) ao cargo de professo:  
de Academic° de Ciencia da Computacao do Campus de Porto Velho. 

Do Recurso: 

Solicita a reavaliacdo do resultado da contagem da pontuacdo da 
discordar do julgamento em relacdo aos criterios da banca examinadora. 

Analise: Apos analise dos documentos encaminhados pelo candidato Alisso  
base no Edital 07/2014/GR/UNIR a Comissdo Superior de Concurso, alp& 
constatou que ao candidato rid° assiste razdo tendo em vista que nenhu 
007/GR/2014 foi violado. 

A Comissdo Superior, decidiu manter resultado da Banca E 
comprovacdo de Titulo de Mestre, pois o candidato nao apresentou 
registrado, de acordo com a ficha de avaliacdo de titulos, anexo no edital. 

Corn relacdo ao segundo item do recurso: o candidato solicita a conta 
57 a Comissdo Superior apes consultar a Banca Examinadora, que disponib 
apresentada pelo candidato, conclui que a pontundo esta de acordo corn o edi 

Decisao: 

Decide INDEFERIR o pedido da candidato. 

Prof. Car

O 
 uis  A  erreira a Silva 

Presidente 

Prof. Layde Lana Borges da Silva 

Membro 

Prof CJacielle Marques 

Membro 

Porto Velh 

to horas, na sala treze 
onia, no campus Jose 
ofessores Carlos Luis 
ues, para deliberarem 
(a) do Departamento 

rova de Titulos por 

Dioni Gomes, com 
alisar os documentos 

elemento do edital 

aminadora no item 
iploma devidamente 

m dos titulos no item 
lizou a documentacdo 
al. 

, 27 de Maio de 2014. 
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