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ATA Nº 02- ANÁLISE DE RECURSOS

CÂMPUS DO PANTANAL

CURSO DE LETRAS

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO

 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniu-
se, remotamente, a Comissão Especial do Curso de Letras do Câmpus do Pantanal, ins�tuída
pela Instrução de Serviço nº 122, de 21/07/2020 e a pela Instrução de Serviço nº 129, de
10/08/2020, da Direção do Câmpus do Pantanal, da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Edital Prograd/UFMS nº
127, de 17/07/2020 e Edital CPAN nº 65, de 28/07/2020 e, o disposto nas Leis Federais nº
8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nos Decretos Federais nº
7.485/2011 e nº 8.259/2014; nas Resoluções Coeg nº 21/2011 e nº 96/2011; na Nota de
Auditoria AUD/RTR nº 03/2017; bem como considerando o Processo nº 23449.001776/2020-
35, para a análise do Recurso apresentado pela candidata Tárcia Caires Saad. Considerando: -
que o Edital n. 65/CPAN, de 28 de julho de 2020, estabelece, em seu item 3.1. o envio de
documentação como condição geral para a inscrição; - que o Edital n. 127/PROGRAD, de 17
de julho de 2020, estabelece em seu item 3.8. que "não serão aceitos pedidos de inscrição
incompletos, nem em caráter condicional, quanto à documentação, sob pena de exclusão do
candidato", o que se lê também no item 5.4. do Edital n. 65/CPAN, de 28 de julho de 2020; -
que a candidata teve sua inscrição indeferida por não apresentar o comprovante de �tulação
do Mestrado, conforme disposto no Edital n. 77/CPAN, de 05 de agosto de 2020; a Comissão
Especial de Seleção do curso de Letras do Campus do Pantanal considerou o recurso
apresentado pela candidata Tárcia Caires Saad improcedente por não caber complementação
de envio de documentos de inscrição na fase de recursos e manifesta-se pelo indeferimento
do recurso. Encerrados os trabalhos eu, Ramona Trindade Ramos Dias, secretária da
Comissão Especial, lavrei a presente Ata, que, será assinada pelos membros da referida
Comissão.

 

Corumbá-MS, 11 de agosto de 2020.

 

Prof. Wellington Furtado Ramos - Presidente

Prof.ª Angela Varela Brasil Pessoa

Prof.ª Carina Marques Duarte

 

Documento assinado eletronicamente por Carina Marques Duarte,
Professor do Magisterio Superior, em 11/08/2020, às 14:03, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


11/08/2020 SEI/UFMS - 2091669 - Ata

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2569897&infra_sistema… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Wellington Furtado Ramos,
Professor do Magisterio Superior, em 11/08/2020, às 14:09, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Angela Varela Brasil Pessoa,
Professor do Magisterio Superior, em 11/08/2020, às 14:14, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ramona Trindade Ramos Dias,
Assistente em Administração, em 11/08/2020, às 14:17, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2091669 e o código CRC F77D24B3.
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