Coordenadoria do Centro de Seleção
_____________________________________________________________________________________
EDITAL DE DIVULGAÇÃO CCS Nº 107, DE 15 DE MAIO DE 2019
Resultado Preliminar da Prova de Títulos – CDPT-2018.1/UFGD - Área de Botânica/FCBA

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Portaria no 722/2016; o Processo Administrativo 23005.005337/2017-15; o Edital de
Abertura CCS nº 04/2018 do Concurso Público para Provimentos de Cargos Efetivos da Carreira do Magistério Superior
da UFGD, o Mandado de Segurança nº 5000939-76.2018.4.03.6002 da 2ª Vara Federal de Dourados, Parecer de Força
Executória nº 00083/2018/ADMIN/PFMS/PGF/AGU e os Editais CCS, de Retificação nº 05/2019 e de Divulgação nº
95/2019, de Convocação CCS nº 31/2019, relativos à retomada, a partir da fase de Análise de Títulos, do processo
avaliativo Concurso Docente – CDPT-2018.1/UFGD, específico da Área de Botânica/FCBA, RESOLVE:
1.
DIVULGAR, na forma do ANEXO I, o Resultado Preliminar da Prova de Títulos do CDPT 2018.1 da Área de
Botânica/FCBA, tendo em vista que as manifestações, supracitadas em preâmbulo, por similaridade de ocorrência,
impactam os candidatos considerados aptos nas fases de Provas (Escrita e Didática), sendo considerados, para efeito
deste, conforme Edital de Convocação CCS nº 31/2019, os títulos datados/obtidos dentro do período compreendido
entre 1º de janeiro de 2013 a 16 de março de 2018.
2.
INFORMAR aos candidatos que, caso queiram, apresentem sua manifestação recursal em forma de
requerimento, das 08 horas do dia 16 às 17 horas de 17 de maio de 2019, em formulário próprio disponível na área
restrita do candidato, devidamente fundamentado, seguindo os seguintes passos:
a) acessar a área restrita em http://arearestrita.ufgd.edu.br/area-restrita/login.jsf;
b) clicar no menu à esquerda no subitem recursos;
c) clicar no botão novo recurso;
d) digitar e gravar o recurso;
e) após digitar o requerimento, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, clicar na seta verde para confirmar o envio
do requerimento de recurso.
f) CONFERIR o efetivo envio do recurso, que estará, a qualquer tempo, disponível para consulta de movimentação.
3.
Caso seja necessário envio de anexo, o Candidato deverá, após o preenchimento de requerimento na área
restrita, enviar e-mail com os documentos digitalizados no endereço eletrônico concursodocente@ufgd.edu.br,
devidamente identificado no campo assunto com a expressão ANEXO – RECURSO DA ANÁLISE DOS TÍTULOS DO
CDPT/2018.1 seguido do NÚMERO DO PROTOCOLO DO RECURSO e DO NOME DO CANDIDATO, até às 17h do dia 17
de maio de 2019.
4.

INFORMAR que não serão analisados requerimentos cujo teor se refira a mais de uma manifestação.

4.1. Os requerimentos cujo teor desrespeitarem as Bancas Examinadoras serão liminarmente indeferidos.
4.2. Não serão aceitas e/ou avaliadas manifestações interpostas por meio de fac-símile (fax); ou enviadas pelos Correios,
e-mail (fora do prazo); ou entregue de forma presencial.
4.3. As manifestações que apenas sugerirem, ou indicarem, sem comprovação ou não apresentarem argumentos
substanciais ou relevância comprovada para reconsideração de avaliação serão preliminarmente indeferidas.
Alessandra Narciso Simão
Coordenadora do Centro de Seleção
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ANEXO I
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE TÍTULOS
ÁREA

INSCRIÇÃO

NOME

PONTUAÇÃO TÍTULOS

Botânica/FCBA

2018098000196 AUGUSTO GIARETTA DE OLIVEIRA

398

2018098000452 CRISTINA GURSKI

174

2018098000002 ZILDAMARA DOS REIS HOLSBACK

234,5
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