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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

DESPACHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL nº 22/2021

 

SELEÇÃO DE TUTOR(A) PET – CIÊNCIAS SOCIAIS, CAMPUS GOIÁS

 

Resposta ao recurso interposto pelo candidato Thiago Fernando Sant’anna e Silva na PROGRAD/UFG,
conforme item 8.3 do Edital nº22/2021, referente à homologação das inscrições.

 

Das alegações:

O candidato alega o seguinte:

1. “[...] segundo o Edital, nas observações às página 16-17, "o Relatório de Docência gerado pelo
SICAD/UFG poderá ser utilizado para comprar (sic) as atividades, desde que devidamente assinado
pelo(a) candidato(a) e pelo(a) Diretor(a) da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais
Aplicadas - UFG - Campus Goiás", o qual foi devidamente apresentado com as assinaturas corretas.”

2. “A respeito do segundo argumento que resultou em minha desclassificação, eu apresentei a tabela de
pontuação em pdf devidamente preenchida nas folhas de anexo com as pontuações adequadas. Eu não
indiquei a numeração dos comprovantes porque eu havia apresentado os relatórios Radocs
devidamente preenchidos, o que dispensava a comprovação do Lattes segundo o edital.”

 
Do mérito:

Ao analisar o recurso, a comissão de seleção verificou que:

1. os Radoc’s são documentos comprobatórios conforme o item 3.3d do edital “[...] o Relatório de
Atividades Docentes emitido pelo SICAD/UFG poderá ser utilizado como comprovante de atividades,
desde que devidamente assinado pelo(a) Diretor(a) da Unidade Acadêmica Especial de Ciências
Sociais Aplicadas – UFG – Regional Goiás e pelo(a) candidato(a)”;

2. não houve erro formal na análise da homologação da inscrição. Conforme indicado no edital nos
trechos:

          - 3.1 h  “formulário de auto pontuação do Curriculum Vitae, preenchido pelo(a) candidato(a),
conforme Anexo II”

          - Anexo II do edital “indicar comprovante(s) (numerar)”

 

Deste modo, diante da alegação número 2 a inscrição do candidato não pode ser homologada, pois não
atende ao item 3.1 h e ao Anexo II do edital.
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Ante o exposto, a comissão de seleção mantém o resultado publicado.

 

Conclusão:

Nega-se provimento ao recurso interposto pelo candidato.

 

Goiânia, 14 de outubro de 2021.
 

JOSÉ PEDRO MACHADO RIBEIRO
 DOCENTE IME/UFG

 
 MARÍLIA MENDONÇA GUIMARÃES

DOCENTE FANUT/UFG
 

DÉBORA CRISTINA SERRA PINHEIRO
DISCENTE de Engenharia Elétrica EMC/UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Pedro Machado Ribeiro, Professor do Magistério
Superior, em 14/10/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marília Mendonça Guimarães, Professor do Magistério
Superior, em 14/10/2021, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA CRISTINA SERRA PINHEIRO, Discente, em
15/10/2021, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2415441 e
o código CRC D505DE32.
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