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EDITAL COMPLEMENTAR 004/2018 – RESULTADO DE RECURSO 

 

EDITAL N° 003/2018 – FACBA - UNEMAT 

 

 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o RECURSO, referente ao resultado preliminar das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para 

contratação de docentes para atuar no Campus Universitário de Alta Floresta/MT. Turma Fora de Sede 

Marcelândia, MT. 

 

CURSO: AGRONOMIA 

Candidato: CÍCERO ROGÉRIO HENRIQUE LALUCE 

Solicitação: Revisão da prova de títulos. 

Resultado do recurso: Formação acadêmica: O candidato possui mestrado em Agronomia (área de 

concentração em Sistemas de Produção) e a vaga pleiteada é de Comunicação e Extensão Rural, portanto, 

em área afim. Logo, a nota fica confirmada conforme prevê na barema (8 pontos). Tempo de magistério: 

em tempo de magistério permanece a nota atribuída (9 pontos). Exercício profissional na área: os 

documentos apresentados pelo candidato comprovam que o mesmo possui experiência profissional, 

porém o período de atuação foi anterior aos últimos 3 anos (como é exigido no edital), então prevalece a 

nota atribuída (0 pontos). Projetos de Pesquisa ou Extensão: o candidato apresentou dois projetos como 

coordenador e dois como participante nos últimos 3 anos, por isso permanece a nota atribuída (3 pontos). 

Orientação de aluno: Em orientação de aluno o candidato permanece com a nota atribuída (1 ponto). 

Participação em bancas examinadoras: o candidato participou de uma banca examinadora nos últimos 3 

anos, permanecendo a nota atribuída (0,5 ponto). Artigos publicados em periódicos científicos: foi 

apresentada uma carta de aceite, porém não foi apresentado o artigo publicado. Logo, permanece a nota 

(0,0 ponto). Trabalhos completos e resumos: O candidato apresentou dois trabalhos publicados nos últimos 

3 anos, e permanece a nota já atribuída (0,5 ponto). 

Portanto, após análise do recurso interposto pelo candidato, a nota final é de 22 pontos. 

 

Candidato: FLAVIANA CAVALCANTI DA SILVA 

Solicitação: Revisão da prova de títulos. 

Resultado do recurso: Formação acadêmica: A candidata possuí doutorado em Agronomia (área de 

concentração em Sistemas de Produção) e a vaga pleiteada é de Comunicação e Extensão Rural, portanto, 

em área afim. Logo, a nota fica confirmada conforme prevê na barema (12 pontos). Tempo de magistério: 

Conforme consta na barema a pontuação é por semestre, portanto, a nota da candidata foi alterada para 

4,5 pontos (3 semestres na disciplina na área do teste seletivo). Projetos de pesquisa: permanece a nota 

(1,5 pontos), pois foram apresentados comprovantes de participação em projetos nos últimos 3 anos, um 

como coordenadora e outro como participante. Orientação de aluno: permanece a nota anterior (0,5 

ponto). Participação em bancas: permanece a nota anterior (1,5 pontos), pois foram apresentados 3 

comprovantes de participação em bancas de iniciação científica, TCC ou monografia nos últimos 3 anos. 
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Capítulo de livro na área com ISBN: foi apresentado 1 capítulo de livro, permanecendo a nota (0,5 ponto). 

Artigos publicados em periódicos científicos: a candidata obteve a pontuação máxima (5 pontos). Trabalhos 

completos e resumos publicados: a candidata apresentou comprovação de 4 resumos nos últimos três anos 

(1,0 ponto)  

Portanto, após análise do recurso interposto pela candidata, a nota final é de 26,50 pontos. 

 

 
Alta Floresta – MT, 03 de Dezembro de 2018. 

 
__________________________ 

Prof. Solange Aparecida Arrolho da Silva 
Presidente da Comissão responsável pelo Processo Seletivo  

Port. N° 860/2018 


