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Assunto: Resposta a interposição de recurso referente ao Resultado da Prova de Títulos, Edital 
N° 085/2019 – Área de conhecimento: Ciências Agrárias 

 

 Prezada Candidata,  

 Considerando a interposição de recurso direcionado a CCCMS/FCA/UFAM, no dia 

01/09/2021, às 17h56min, através do e-mail oficial da Comissão de Concurso da Faculdade de 

Ciências Agrárias, referente ao Resultado da Prova de Títulos, área de conhecimento Ciências 

Agrárias, Edital 085/2019, esta CCCMS acolheu o recurso e diligenciou para a Banca Examinadora 

do concurso a fim de que seus membros manifestassem sobre as alegações, bem como oferecessem 

elementos instrutórios para a decisão desta Comissão. 

  

 Após os argumentos expostos a requerente faz os seguintes pedidos: 

 

1. Seja corrigida Nota da Produção Intelectual.  

2. Seja apurada a provável existência de candidatos que apresentaram documentação com 

inexatidões e declarações falsas, e consequentemente sejam eles eliminados.  

3. Seja enviado à candidata os valores utilizados para os cálculos brutos e finais da candidata 

Simone, para que possa fazer sua própria conferência.  

4. Na remota hipótese de serem negados os pedidos anteriores, requer sejam enviados os 

detalhamentos das notas de títulos da Recorrente e da candidata SIMONE DE MELO 

SANTANA GOMES. 

 
 
 
 
 



1. Da Fundamentação 

 Em relação ao item 1 do recurso, a banca esclarece que, de acordo com a documentação 

apresentada, a candidata possui 13 (treze) artigos completos em periódicos indexados e 1 (uma) nota 

(Disease notes – First report of Ralstonia solanacearum...), e não 14 (quatorze) como menciona a 

requerente. 

Após uma pesquisa na plataforma lattes, a banca foi capaz de identificar o trabalho completo 

em anais mencionado no recurso, que anteriormente não foi detectado devido a cópia do currículo 

entregue pela requerente, a seção de artigos completos em anais não era visível e o documento 

comprobatório não especificava que era trabalho completo (ANEXO I). 

Sendo assim, foi atribuído as notas para 13 (treze) artigos completos em periódicos indexados 

e 1 (uma) publicação em anais, alterando sua nota de 3,6 para 3,7. 

Em relação ao item 2 do recurso, a Comissão esclarece que, segundo consta na página 33 do 

Edital (ANEXO I – QUADRO DE VAGAS), a área de Conhecimento do concurso é CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS. Desta forma, é imprescindível que a recorrente tenha conhecimento dos termos do 

Edital a qual concorre. 

 Por fim, em relação ao ítem 3, a comissão esclarece que as informações destacadas pela 

requerente no currículo da candidata Simone de forma alguma alteram o resultado da prova de títulos, 

pois coorientações não pontuam, e não há dentre os documentos apresentados pela referida candidata 

nenhum certificado de que tenha orientado a estudante em questão no recurso. 

 Vale-se dizer que a Plataforma Sucupira não é um meio oficial para comprovar participação 

em bancas, uma vez que, a plataforma pode não ter sido preenchida corretamente. Sendo a certificação 

expedida pelo Programa de Pós-graduação o documento válido.  

 Segue abaixo a tabela com a pontuação da recorrente.  

 

 Qtde. Nota anterior Nota corrigida 

Artigo em periódico indexado – 
trabalho completo 

13 

3,6 3,7 

Trabalho em anais – completo 1 

Mestrado (por disciplina) 2 

Doutorado (por disciplina) 2 

Graduação (por disciplina) 5 

TCC, graduação, monografia, 
especialização, IC ou similar (por 

estudante) 
4 

Qualificação de doutorado 1 



Coordenação (por projeto) 5 

Participação (por projeto) 9 

 

 

2. Parecer 

A Comissão de Concurso para a Carreira do Magistério Superior da Faculdade de Ciências 

Agrárias – FCA, da Universidade Federal do Amazonas – UFAM, após análise dos argumentos que 

constituem o recurso interposto pela candidata Ana Francisca Tibúrcia Amorim Ferreira e Ferreira e 

da análise da resposta ao recurso, encaminhada e assinada pelos membros da Banca Examinadora do 

Concurso em tela, decide alterar a nota de PRODUÇÃO INTELECTUAL – II.1 – 

BIBLIOGRÁFICA da recorrente de 3,6 para 3,7 e manter as demais notas da prova de títulos. 

 

 

Salvo melhor juízo, 

 

Este é o PARECER. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Anderson Mathias Pereira 

Presidente da Comissão de Concurso de Carreira do Magistério Superior da  

Faculdade de Ciências Agrárias – CCCMS/FCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

 



 


