
18/12/2020 SEI/UFMS - 2322185 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2818126&infra_sistema=100000100&in… 1/2

EDITAL SEAD Nº 188, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS EM FACE DA ANÁLISE DE CURRÍCULO DO PROCESSO
SELETIVO DE ASSISTENTE À DOCÊNCIA DA UAB/UFMS

 

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 175, de 13 de
novembro de 2020, Edital SEAD nº 180, de 14 de dezembro de 2020, Edital SEAD nº 183, de 16 de
dezembro de 2020, e Edital SEAD nº 184, de 16 de dezembro de 2020, torna pública a análise dos
recursos apresentados em face da análise de currículo do Processo Sele�vo de Assistente à
Docência para atuação nos Polos Associados DA UAB/UFMS.

 

1. Análise dos recursos, conforme o parecer da comissão (2321590):

1.1. Polo Associado UFMS/UAB de Campo Grande:

NOME COMPLETO RECURSO  ANÁLISE DO RECURSO
Juliana Vilela dos

Santos Alvarez
Garcia

A candidata requer a
reanálise, uma vez que

pelos documentos
apresentados na inscrição,
de acordo com a tabela de

pontuação, soma 
uma nota superior a

apresentada pela comissão
avaliadora.

Desta forma, peço a
recontagem dos ponto, pois

foram apresentados:
a) 3 pós graduação Lato

Senso – 45 pontos; b) 1 pós
graduação Lato Senso

(cursando) – 5 pontos; d)
Tempo de experiência

docente na educação básica
– 100 pontos; e) Mais as
outras documentações

apresentadas.

Recurso indeferido.  A pontuação atribuída
pela comissão foi de 125 pontos, formada
da seguinte maneira: a) 3 pós graduação

Lato Senso – 45 pontos; b) 1 pós graduação
Lato Senso (cursando) – 5 pontos; d) Tempo

de experiência docente – 75 pontos. 
 

Assim, a divergência entre a pontuação
apresentada pela candidata e a pontuada

pela comissão foi rela�va ao tempo de
experiência docente. Pelos documentos

apresentados pela candidata, ela
comprovou experiência como docente da
seguinte maneira: a) anotação na carteira
de trabalho com cargo de 'professor' no
estabelecimento SESC: de 04/08/2014 a
04/08/2018, totalizando quatro anos de

experiência e, portanto, fazendo jus a 20
pontos, conforme a tabela de pontuação,

que prevê 5 pontos a cada ano de
experiência no magistério; b) Declaração da
Superintendência de Gestão de Pessoas da
SED/MS: nesse documento há a declaração
de experiência como professora convocada
no total de  11 (onze) anos, 2 (dois) meses e
16 (dezesseis) dias, totalizando, portanto,

55 pontos por esse documento (a tabela de
pontuação do item 10.2.1 prevê 5 pontos a



18/12/2020 SEI/UFMS - 2322185 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2818126&infra_sistema=100000100&in… 2/2

cada ano de experiência no magistério do
ensino básico).

 
Por sua vez, os outros documentos da
candidata são anotações na carteira de

trabalho na a�vidade de
intérprete/intérprete de libras que, em

que pese sua relevância, é a�vidade
auxiliar a docência, não se confundindo

com esta e, portanto, não pode ser
pontuada como tal. A candidata ainda
apresentou uma declaração em que

comprova a experiência como tutora por
sete meses, mas que não se enquadra na

pontuação da tabela, que prevê pontuação
a cada ano completo. 

 
Portanto, pelos fundamentos

apresentados, mantém-se a pontuação da
candidata nos 125 pontos atribuídos

anteriormente.

 

Hercules da Costa Sandim,

Secretária Especial – SEAD.

 

Documento assinado eletronicamente por Hercules da Costa Sandim,
Secretário(a), em 18/12/2020, às 09:31, 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 2322185 e o código CRC 108240F7.
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