PARECER DA COMISSÃO PARA ANÁLISE DE RECURSO DA CANDIDATA BRUNA DE
PAULA CRUVINEL, REFERENTE À PROVA DIDÁTICA E DE TÍTULOS DO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR NO
PRIMEIRO NÍVEL DE VENCIMENTO DA CLASSE D I DA CARREIRA DO ENSINO
BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, CONFORME EDITAL Nº 16/2018 – PROCESSO N
º 23070.005635/2018-11.
De acordo com a Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC nº 02/2013, Artigos 30 e 31,as provas
didática e defesa de memorial somente terão caráter classificatório e suas notas (NT) serão
utilizadas conforme consta no § 4º do Artigo 31.
A candidata BRUNA DE PAULA CRUVINEL solicita:
“1) Reexame da avaliação (nota) da prova didática e defesa de memorial; 2) Vista dos critérios de
(sic) avaliação utilizados para atribuir a pontuação à candidata onde estejam indicados as referidas
razões que explicitem a perda de pontos empregada a (sic) candidata, visto que aos candidatos deve
ser garantido a avaliação impessoal a fim de estabelecer uma atuação imparcial e objetiva da
Administração Pública, na busca pelo interesse público, sendo vedados discriminações e privilégios,
onde o acesso às informações solicitadas garantem, matéria para o exercício do direito de ampla
defesa; 3) Os áudios da prova de memorial e didática da candidata, bem como de todos os demais
candidatos que compareceram a estas respectivas provas, haja vista a realização das provas serem
sessões públicas; 4) As atas completas do dia de sorteio dos pontos para prova didática, dos 2 dias
de realização da prova didática, bem como dos 2 dias de provas de memorial, constando os horários
de início e término dos trabalhos em cada período (matutino e vespertino).”
Resposta à solicitação 1:
A banca examinadora designada pelo Reitoria da UFG atendeu às exigências previstas na Resolução
CONSUNI/CEPEC nº 02/2013, sendo qualificada e idônea para proceder a todas as etapas de
avaliação do concurso. A avaliação procedida pela banca seguiu rigorosamente todos os critérios
exigidos pela referida resolução, que constam da Seção III – Da Prova Didática – e da Seção V –
Do Memorial –, podendo os candidatos consultar esse documento para dirimir suas dúvidas.
Resposta à solicitação 2:
Os critérios utilizados para avaliação das provas didática e do memorial encontram-se na Resolução
CONSUNI/CEPEC nº 02/2013,Seção III – Da Prova Didática –, artigo 22, e Seção V – Do
Memorial –, artigos 26,§ único, incisos I, II, III, IV e V, e artigo 28, incisos I, II, II, IV, podendo os
candidatos consultar esse documento para dirimir suas dúvidas. A pontuação dos critérios acima
mencionados foi realizada de acordo com a Resolução CONSUNI/CEPEC nº 02/2013, artigo 30, §
1º.
Resposta à solicitação 3:
A candidata tem acesso, EXCLUSIVAMENTE, aos áudios referentes a sua prova de memorial e
didática. Para tanto, solicitar à secretaria do CEPAE.

Resposta à solicitação 4:
A candidata tem acesso às atas “do dia de sorteio dos pontos para prova didática, dos 2 dias de
realização da prova didática, bem como dos 2 dias de provas de memorial”. Para tanto, solicitar à
secretaria do CEPAE.

Sendo assim, a Comissão para análise de recursos, designada pelo Conselho Diretor do
CEPAE/UFG – conforme prevê Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 02/2013 em seu artigo
16, § único – INDEFERE a interposição recursal da referida candidata, considerando que todos os
trâmites legais previstos no Edital 16/2018, na Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 02/2013
e nas Normas Complementares do concurso foram rigorosamente seguidos.
Goiânia, 03 de julho de 2018.
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