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FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS/IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE 

ABERTURA 

Edital n°: Edital nº 097 2018 

Unidade Acadêmica: ISB-UFAM Coari 

Departamento: Coordenação Acadêmica (CCCMS)  

Área: Biologia Geral 

 

Tipo:  

Impugnação de Edital de Abertura (____)  Recurso contra indeferimento de inscrição (____) 

ou 

Etapa: 

Prova Escrita (____) Prova Didática (____) Prova de Títulos ( X ) Resultado Final (____) 

 

Descrição da argumentação para impetração do Recurso/Impugnação 

 

Prezados membros da Comissão de Concurso para a Carreira do Magistério Superior - 
CCCMS, 

Considerando o resultado provisório da Prova de Títulos, no qual apresenta minha 
classificação em segundo lugar, respeitosamente solicito correção dos itens abaixo por acreditar 
que existem pontuações equivocadas: 

I. NOTA DA TITULAÇÃO ACADÊMICA: no Edital, é exigido a titulação de 
“Doutorado em Biologia Celular ou Biologia Molecular ou Embriologia ou Histologia 
ou Ecologia ou BIOCIÊNCIAS com Graduação Bacharelado ou Licenciatura em 
Ciências Biológicas”. Conforme documentação apresentada na Prova de Títulos, os 
senhores verão que atendo, legalmente, os critérios exigidos devido à minha titulação de 
Doutorado em CIÊNCIAS, proporcionando o direito e prerrogativas legais para 
participar de Concursos Públicos e atuar na referida área. Desta forma, considerando 
minha formação em Área Específica do Concurso, solicito que a Comissão atribua 
nota 10,0 no item Titulação Acadêmica. 
 

II. NOTA DA PRODUÇÃO INTELECTUAL NA ÁREA DO CONCURSO: 
observando Currículo dos candidatos na Plataforma lattes e visualizando notas 
semelhantes entre os candidatos, acredito que o cálculo da produção intelectual não 
atendeu aos Artigos 50 e 51 da Resolução nº 026/2008- CONSUNI e 
comprometeu minha pontuação quando a Comissão aplicou a fórmula 
matemática estabelecida no Artigo 52. Desta forma, solicito revisão da pontuação 
deste item quanto à proporcionalidade e apresentação detalhada dos certificados 
considerados pela Comissão. 
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III. NOTA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS: caros senhores, observando 

Currículo dos candidatos na Plataforma lattes e visualizando pequeno intervalo entre 
as pontuações dos candidatos (01 ponto), acredito que o cálculo das atividades 
acadêmicas não atendeu aos Artigos 50 e 51 da Resolução nº 026/2008- 
CONSUNI e comprometeu minha pontuação quando a Comissão aplicou a 
fórmula matemática estabelecida no Artigo 52. Desta forma, solicito revisão da 
pontuação deste item quanto à proporcionalidade e apresentação detalhada dos 
certificados considerados pela Comissão. 

 
É importante ressaltar que a presente solicitação tem como objetivo evitar 

comprometimento do resultado final. 
 
Desde já, agradeço a compreensão e aguardo resposta, 
Dr. Wagner Luiz da Costa Freitas 

 

 

Cidade de Manaus,  10 de Abril de 2019 

 

 

Assinatura do Interessado: ________________________________________________________  

 

 

 

 


















