UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS/UFT
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 2018.2
A Comissão Permanente de Seleção (COPESE), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), torna público o resultado dos recursos referentes à 2ª Etapa e ao resultado provisório do
concurso para Professor do Magistério Superior 2018.2, objeto do edital n° 001/2018, de 27/09/2018, referente às vagas em que o concurso está sendo realizado em 2 Etapas.
1 - Resultado dos recursos:
Atualizado em 20/02/2019, página 2, candidatos de inscrição nº 28321 e 28106.
CÓDIGO
DE VAGA

Nº DE
INSCRIÇÃO

2018.2/PMS/0001

28183

2018.2/PMS/0002

2018.2/PMS/0002

2018.2/PMS/0002

28235

28478

28159

OBJETO DOS RECURSOS

RESULTADO

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º e 2º - Indeferidos: Após análise dos recursos, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas ao
candidato durante a realização do certame.

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.
3º - Avaliação de Títulos.

1º e 2º - Indeferidos: Após análise dos recursos, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas ao
candidato durante a realização do certame.
3º - Deferido em Parte:
Alínea " D ": Os documentos apresentados não foram pontuados, pois não atendem às exigências do item 7.7.2 do edital
de abertura do certame, constantes nas suas alíneas "a", "b" e "c".
Alínea " E ": Com relação a documentação apresentada para essa alínea, verifica-se que os 2 (dois) títulos devem ser
pontuados, pois atendem as normas do edital, alínea "e" do Anexo II e o item 7.7.2, alínea "b". Com isso, a pontuação do
candidato nessa alínea deve ser alterada de 0,1 ponto para 0,4 ponto.
Alínea " I ": Um dos títulos apresentados não foi pontuado, pois não apresenta o ISSN ou ISBN ou DOI da publicação, não
atendendo às exigências das alínea "c" do item 7.7.5.
Após a revisão dos títulos, a nota deve ser alterada de 4,40 pontos para 4,70 pontos.
Após os recursos, a Nota Final do candidato foi alterada de 6,08 pontos para 6,15 pontos.

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º - Indeferido: Após análise do recurso, dois membros da banca examinadora decidiram manter as notas já atribuídas ao
candidato durante a realização do certame. Um membro da banca decidiu por reavaliar a Prova Didática do candidato,
porém não foram aceitos os argumentos colocados no recurso. Após a reavaliação da Prova Didática, a nota foi alterada
de 7,46 pontos para 7,38 pontos.
2º - Indeferido: Após análise do recurso, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas ao candidato
durante a realização do certame.
Após os recursos, a Nota Final do candidato foi alterada de 6,33 pontos para 6,31 pontos.

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º - Indeferido: Após análise do recurso, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas à candidata
durante a realização do certame.
2º - Deferido em Parte: Após análise do recurso, dois membros da banca examinadora decidiram manter as notas já
atribuídas à candidata durante a realização do certame. Um membro da banca decidiu por reavaliar a Prova Prática da
candidata, porém não foram aceitos todos os argumentos colocados no recurso. Após a reavaliação da Prova Prática, a
nota foi alterada de 7,29 pontos para 7,40 pontos.
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2018.2/PMS/0003

28314

Avaliação de Títulos.

Indeferido:
Alínea "A": O documento apresentado para essa alínea não atende às exigências do item 7.7.1 do edital de abertura do
certame, assim não deve ser pontuado.
Alíneas "B, G e H": A documentação apresentada para essas alíneas foi pontuada pela banca examinadora na etapa de
avaliação dos títulos.

2018.2/PMS/0003

28025

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º - Indeferido: Conforme item 8.10 do edital de abertura do certame.
2º - Indeferido: Após análise dos recursos, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas ao candidato
durante a realização do certame.

2018.2/PMS/0003

28327

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.
3º - Avaliação de Títulos.

1º, 2º e 3º - Indeferidos: Conforme itens 11.6 e 11.7 do edital de abertura do certame.
1º - Deferido em Parte: Após análise do recurso, um membro da banca examinadora decidiu manter as notas já atribuídas
ao candidato durante a realização do certame. Dois membros da banca decidiram por reavaliar a Prova Didática do
candidato, porém não foram aceitos todos os argumentos colocados no recurso. Após a reavaliação da Prova Didática, a
nota foi alterada de 7,25 pontos para 7,54 pontos.
2º - Deferido em Parte: Após análise do recurso, um membro da banca examinadora decidiu manter as notas já atribuídas
ao candidato durante a realização do certame. Dois membros da banca decidiram por reavaliar a Prova Prática do
candidato, porém não foram aceitos todos os argumentos colocados no recurso. Após a reavaliação da Prova Prática, a
nota foi alterada de 7,42 pontos para 7,83 pontos.
Após os recursos, a Nota Final do candidato foi alterada de 7,09 pontos para 7,24 pontos.
Deferido em Parte: Após análise do recurso, um membro da banca examinadora decidiu manter as notas já atribuídas à
candidata durante a realização do certame. Dois membros da banca decidiram por reavaliar a Prova Didática da candidata,
porém não foram aceitos todos os argumentos colocados no recurso. Após a reavaliação da Prova Didática, a nota foi
alterada de 9,13 pontos para 9,19 pontos.
Após os recursos, a Nota Final da candidata foi alterada de 7,72 pontos para 7,73 pontos.

2018.2/PMS/0020

28321

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

2018.2/PMS/0020

28106

Prova Didática.

2018.2/PMS/0022

28565

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º e 2º - Indeferidos: Após análise dos recursos, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas à candidata
durante a realização do certame.

2018.2/PMS/0022

28244

Prova Prática.

Indeferido: Após análise do recurso, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas à candidata durante a
realização do certame.

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.
3º - Avaliação de Títulos.

1º e 2º - Indeferidos: Conforme os itens 11.2 e 11.3 do edital nº 001/2018, de 27/09/2018.
3º - Indeferido:
Alíneas " B e E ": A documentação apresentada para essas alíneas foi pontuada pela banca examinadora.
Alínea " F ": Um dos títulos apresentados não foi pontuado, pois não se trata de concurso para cargo efetivo, assim, não
atende às exigências da alínea "f" do Anexo II do edital de abertura do certame.
Alínea " G ": Dois dos títulos apresentados não foram pontuados, pois não apresentam o ISSN ou DOI da publicação,
portanto, não atendem às exigências da alínea "b" do item 7.7.4 do edital de abertura do certame.
Alínea " I ": Um dos títulos apresentados não foi pontuado, pois não apresenta o ISSN ou ISBN ou DOI da publicação, nem o
corpo editorial e/ou dados da editora, não atendendo às exigências das alíneas "a e c" do item 7.7.5 do edital de abertura
do certame.

2018.2/PMS/0024

28514
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Nº DE
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2018.2/PMS/0024

28020

1º - Prova Didática.
2º - Prova Prática.

1º e 2º - Indeferidos: Conforme itens 11.4, 11.6 e 11.7 do edital de abertura do certame.

2018.2/PMS/0026

28297

Prova Didática.

Indeferido: Após análise do recurso, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas à candidata durante a
realização do certame.

2018.2/PMS/0026

28024

Prova Didática.

Indeferido: Após análise do recurso, a banca examinadora decidiu por manter as notas já atribuídas à candidata durante a
realização do certame.

OBJETO DOS RECURSOS

RESULTADO

Palmas, 19 de fevereiro de 2019.
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