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Assunto: Recurso requerendo a planilha da pontuação da prova de títulos 

 

CONSIDERAÇÕES 

Trata-se de um recurso impetrado pela candidata DINNARA LAYZA SOUZA 

DA SILVA do Concurso Público de provas e títulos para professor da carreira de 

Magistério Superior, adjunto A, regime dedicação exclusiva, na área de Produção 

Animal, publicado no edital nº46/2019. 

Consta do material a ser analisado, uma solicitação da referida candidata 

requerendo a disponibilização da planilha da pontuação da prova de títulos. 

 

PARECER 

Considerando a documentação apensada à solicitação ao Departamento de Ciência 

Animal do CCHSA/UFPB, campus Bananeiras. 

Considerando que a Comissão Examinadora designada pela Portaria 

GD/CCHSA/N
o
 117, DE 25 de julho de 2019 e constituída pelos professores Ana Patrícia 

Almeida Bezerra do Departamento de Ciência Animal do CCHSA/UFPB (Presidente), Elton 

Roger Alves de Oliveira (UFRPE) e Valdi de Lima Júnior (UFRN), de conformidade com as 

normas estabelecidas na Resolução n
o
 74/2013 do CONSEPE/UFPB e Edital nº 46, de 30 de 

maio de 2019, publicado em 31/05/2019, edição 104, seção 03, página 163, agiu com total 

imparcialidade, lisura, idoneidade, equidade e em conformidade com a resolução e edital 

supracitado.  

Considerando ainda que todos os protocolos foram seguidos rigorosamente ao 

que estava previsto no Artigo 30 da Resolução no 74/2013 do CONSEPE/UFPB em 

que prevê:                                                           

                                                                                    

                                                     , extensi                               

                                                                         05 (cinco) 

anos.”, ou seja, do agosto do ano de 2014 até agosto de 2019. 



Considerando também que os documentos em anexo atendem ao exposto pela 

banca examinadora e estabelecido na Resolução no 74/2013 do CONSEPE/UFPB e Edital nº 

46, de 30 de maio de 2019, quanto aos quesitos de regularidade do processo. Pelo exposto, 

somos de parecer FAVORÁVEL à solicitação de disponibilização da planilha da 

pontuação da prova de títulos. 

 

 

Sem mais para o momento. 

Bananeiras, 11 de setembro de 2019 
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Profª Drª. Ana Patrícia Almeida Bezerra 

(1º Examinador) 
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Profº Dr. Elton Roger Alves de Oliveira 

 (2º Examinador) 
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Prof. Dr. Valdi de Lima Júnior 

(3º Examinador) 

 

 

 


