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RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS – RESULTADO 
PRELIMINAR DA SEGUNDA FASE 

 
 
 
A 

 
Leonardo Guimarães Medeiros 
 
Assunto: Resposta à interposição de recurso ao resultado preliminar do Processo Seletivo 
previsto no EDITAL DE N.003/2018.  
 
Aos vinte e seis dias de fevereiro de dois mil e dezenove a Comissão de Seleção reuniu-se na 
sala 13 do prédio de Desenvolvimento Rural da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 
Goiás para avaliar o recurso interposto por e-mail.  
 
O candidato solicitou que: “a banca que reavalie o pré-projeto de pesquisa com base na leitura do 
mesmo e seguindo os critérios de avaliação estabelecidos do edital” e “a inserção destes 
documentos (em anexo) no escopo do curriculum vitae, seguido da recontagem da pontuação 
neste quesito.”. 
 
Com base na exposição de motivos e na reanálise do projeto, efetuada pela Comissão de 
Seleção, o recurso foi INDEFERIDO. A documentação deve estar completa na homologação das 
inscrições, portanto, não é possível adicionar documentos ao currículo. 

 
 
 

Goiânia, 27 de fevereiro de 2019, às 16h50min. 
 
 

 

                                                                                               
 Prof. Dr. Marcelo Dias Paes Ferreira. 

Presidente da Comissão de Seleção 
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A 

 
Thiago de Carvalho Verano 
 
Assunto: Resposta à interposição de recurso ao resultado preliminar do Processo Seletivo 
previsto no EDITAL DE N.003/2018.  
 
Aos vinte e seis dias de fevereiro de dois mil e dezenove a Comissão de Seleção reuniu-se na 
sala 13 do prédio de Desenvolvimento Rural da Escola de Agronomia da Universidade Federal de 
Goiás para avaliar o recurso interposto por e-mail.  
 
O candidato solicitou: “Quanto ao currículo peço que sejam considerados os pontos que destaco a 
seguir...”; “Quanto ao pré–projeto destaco que o texto tem consistência e qualidade passíveis de 
reconsideração da nota, pelos fundamentos abaixo...” e “Sobre o exame oral importa destacar que 
durante a entrevista não houve fragilidades que desabonassem as respostas dadas. Isto pode ser 
atestado pelos motivos a seguir, sob os quais, desde já sustento o pedido de reanálise...”. 
 
Com base na exposição de motivos e na reanálise do currículo, do projeto e do exame oral, 
efetuada pela Comissão de Seleção, o recurso foi INDEFERIDO. 

 
 
 

Goiânia, 27 de fevereiro de 2019, às 16h50min. 
 
 

 

                                                                                          
 Prof. Dr. Marcelo Dias Paes Ferreira. 

Presidente da Comissão de Seleção 

 
 
 
 


