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Fundamentação

A candidata apresentou recurso em 29/05/2022 por meio de e-mail  às 14:24,  enviado à

Comissão de Concurso Para a Carreira do Magistério Superior – CCCMS da Escola de Enfermagem

de Manaus.

Na descrição a candidata afirma que o “item 12.3 do Edital 001/2022 gerou interpretação

ambígua quanto ao período de entrega comprobatória de titulação realizada no dia 19/05/2022”.

Afirma que a interpretação influenciou na não entrega de parte dos  títulos referente aos artigos

científicos, zerando a pontuação Produção Intelectual na área do Concurso. Por fim, a candidata

solicita novo prazo para entrega de seus artigos publicados e os envia anexo ao e-mail.

Análise

Referente ao 12.3 do Edital 001/2022, consta:

“12.3.  Os  candidatos  habilitados  deverão  entregar  em  envelope  devidamente  identificado  os

documentos listados, a seguir, à respectiva Comissão de Concurso para a Carreira do Magistério

Superior, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data designada para a

realização da Prova de Títulos, conforme calendário definitivo de provas.”

Observa-se que há o termo ‘no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data

designada para a realização da Prova de Títulos’. Portanto, observa-se que no calendário publicado,

a prova de títulos foi agendada para dia 19/05/2022 às 13:00, com a devida designação de ‘Entrega

da documentação comprobatória dos títulos’ para o dia 19/05/2022 no horário de 10:00 às 12:00.

Portanto,  observa-se  o  devido  cumprimento  do  Edital  do  certame.  Salienta-se  também  que  o

calendário foi publicado no site da PROGESP e enviado ao e-mail dos candidatos, obedecendo a

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis que antecederem ao concurso, e a candidata confirmou

ciência do calendário do concurso por e-mail.

Parecer

Considerando que a Banca Examinadora cumpriu o Edital 001/2022 e o calendário referente ao

certame, somos de parecer desfavorável ao pleito da candidata.
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