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ATA DA COMISSA0 SUPERIOR DE CON 0 URSO EUTAL 007f RIUNIRI2014 

Na de analise de recurs° do Candidate ad cargo de Professor do ilagisteric Superior 

CAND1DATO: Ricardo d Silva Rodri2ties 

Aos ',Ante a seta Jae do mes ci 	
alo e fics, mil a q 

horas: na saia 13 do predia da Universidade Aber% -do Brasd da 

de RondOnia, no Campus Jose Ribeira Fib° reuniram-se cs 
Superior de Concurs°. Professares Cancs Luiz 'Ferreira da Silv 
da Sva. Gracielle Marques oara deibe:arem score o eaz 

Rodrigues 

Do recurso: 

Solicits atribuicao de pantos due a seu ver no foram cot tabilizacias pela Banca 

Examinadora. 

atorze, as dezessete 
Universidade Federal 
embrOS da Carnlssac 

Layde Lana Borges 
de Ricardo da Silva 

Anaiise: 

Item primeiro do recurso: 	
canoiriato solicita a contage 

em eventos nacianais qua foram atestaaos, mas nao trauxe 
ausencia levou a Banda Examnadora a ni5c cansiderar taus pu 

A Comissao entende due C c;C5 	 äc SE: desincumbi• 

requeridas peicp eat tai 	
qua. näc na co 

direitoipontos sabre as qua is qua Ilik; SF; des;ncurribv, de faze, 

de dues publicacoes 
opia dos rnesmos. Tal 
licacoes coma validas. 
de trazer as capias 

L.: o candidate invocar 

rove. 

12.4 Prova e Titulos 
12.4.2.A Banca F_.xaminadc;- 

 madelo Piataforma Lattes 

docurnest robai 

 acorilOnhate_s_Op_i_as, A 

devera receber nenhurn do 
estabelecido no item 12.4.1 et 

recebera a Curriculo 
do CNPQ) a os 

rios dos titulos 
enca Examinadora nao 

umento apos o prazo 

a (a); 

Rem segundc do .TeciJr-sa C) Cand.idato solicita a contag .m de uma aoresentagao 

oral argumentando cue 	 sabids qua t.oda a aprese,nt 	 o oral de trabalho na 



urs r- erreir 
Presidente 

da Silva Carl 

Memorial Descritivo 

Reuniao Equatorial de Antropologia (REA) necessity da aprove 

depois apresentada corn seu resume expandido". A Comissao 

que o candidate nao trouxe copia nem do resume refe 

mencionada e tampouco o resumo expandido, motive pelo qual 

nao deve prosperar nesse ponto. 

Item terceiro do recurso: 0 candidate solicita a contagem 

pesquisa do Institute PEABIRU. A Comissao examinadora en 

nao trouxe copia dos relatarios de pesquisa que alega ter elab 

questao envolva a propriedade intelectual de "circulagao restri 

corn a instituigao de pesquisa nao comprova a elaboragao dc 

lade, nao ha outra assinatura no contrato apresentado pelo Cam 

gao de seu resume e 

examinadora entende 

nte a apresentagao 

entende que a recurso 

de quatro relatories de 

tiende que o candidate 

oracle. Nao obstante a 

a'', apenas o contrato 

s relatorios. Per outro 

idato alem da sua. 

Parecer: 

P Drto Velho, 27.05.2014. 

A Cornissao decide INDEFERIR os pleitos apresentados pelo ca ididato. 

If‘VDAT-AsvY 
Gra 'elle Marques 

Membro 

Layde L a orges da Silva  
Membro 
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