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EDITAL SEAD Nº 82, DE 22 DE JULHO DE 2020

ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS EM FACE DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES DO EDITAL Nº 34/2020 DE TUTOR A

DISTÂNCIA PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, por meio
do Secretário Especial de Educação a Distância, com base no Edital SEAD nº 57, de 25 de
junho de 2020, Edital SEAD nº 72, de 13 de julho de 2020, e Edital SEAD nº 77, de 20 de julho
de 2020, torna pública a análise do recursos apresentados em face da análise das inscrições
do Processo Sele�vo de Vagas Remanescentes do Edital nº 34/2020 de Tutor a Distância
para atuar no Curso de Especialização em Gestão em Segurança Pública

 

1. Análise dos recursos, conforme parecer da comissão (2056724):

NOME COMPLETO RECURSO ANÁLISE DO RECURSO

Lilian Aguilar Teixeira

A candidata alega que em
seleções anteriores sempre teve
a sua inscrição deferida e envia

no recurso o currículo la�es com a
devida correção, alegando que é

provável que tenha ocorrido
algum erro ao anexar o arquivo.  

MANTIDO O INDEFERIMENTO. A análise
realizada nesse edital não se vincula a

resultados de editais anteriores, por isso não
pode ser considerado o fato de a candidata

ter sido deferida anteriormente como
fundamento para novo deferimento. Além

disso, em que pese a candidata enviar o
currículo atualizado no recurso, as normas do
edital são no sen�do de que os documentos

necessários devem ser enviados na
inscrição (destaque para os itens 6.2, 6.3,

6.5, 6.6 e 6.7 do Edital). Dessa forma, inclusive
como forma de manter a isonomia para com

os demais candidatos, o documento não pode
ser aceito nesta fase e a inscrição deve ser

man�da indeferida.
 João Paulo Muniz Marin O candidato alega que sua área de

formação (Geografia) se comunica
com outras áreas de

conhecimento e que sua área de
pesquisa e atuação é a Produção

do espaço urbana, que se
relaciona a um dos parâmetros da

área de Ciências Sociais
Aplicadas, Planejamento Urbano

e Regional. Alega, ainda, que
apesar do 'Planejamento Urbano
e Regional' não ser um curso de
graduação está presente como
disciplina em diferentes cursos

de graduação, inclusive geografia.
Por esses mo�vos, considera que

MANTIDO O INDEFERIMENTO. O item 4.2, i, do
edital dispõe que é pré-requisito específico
da vaga "ser graduado na área de Ciências

Sociais Aplicadas (parâmetro CNPQ)". Nesse
sen�do, a análise do enquadramento do

curso de graduação na área de conhecimento
exigida deve ser obje�va e, em que pese as
ponderações do candidato, o padrão CNPq

classifica a Geografia, graduação comprovada
pelo candidato, na área de "Ciências

Humanas", de modo que não é possível
considerar que o requisito do edital foi

atendido. 
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sua formação acadêmica é na área
exigida e requer o deferimento

da inscrição.

 

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretário Especial - SEAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 22/07/2020, às 11:39, 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 2057629 e o código CRC 879D7260.
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