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PARECER DO RECURSO DO RESULTADO FINAL REFERENTE AO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS, OBJETO DO EDITAL N.º 

94/2019 - PROG/UEMA, DA CANDIDATA MARIA ITSKOVICH 

 

1 Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais-CECEN. 

1.1 Edital n.º 94/2019-PROG/UEMA. 

1.1.1 Curso de Música. 

1.1.1.1 Área/ Subárea: Artes/ Música/ Teoria da Música. (Professor Substituto); 01vaga 

[20 horas]. 

 

Em resposta ao recurso contra o resultado final do edital n.º 94/2019-PROG/UEMA, 

feito pela candidata MARIA ITSKOVICH, a comissão examinadora do processo seletivo 

simplificado para Professor Substituto da UEMA esclarece que a antecipação da data da 

prova didática se deu por necessidade do próprio Curso de Música e foi divulgada em edital 

específico (16/2019-PROG-UEMA), publicado na página da Universidade Estadual do 

Maranhão no dia 31 de maio do corrente ano e faz parte da autonomia institucional da IES, 

quanto ao item 2 do recurso da candidata, o mesmo foi respondido pela comissão e a decisão 

de não especificar referências deu-se para que os candidatos pudessem elaborar suas 

apresentações e suas aulas de acordo com os autores pesquisados e adotados pelos mesmos.  

Os candidatos não têm prerrogativas para “escolher” a banca que lhe avaliará. Todos 

os professores têm competência e idoneidade para avaliar os candidatos que se apresentaram 

e que possam vir a se apresentar em certames futuros. Os elementos levantados pela 

candidata e colocados como causas de sua reprovação estão em desacordo com as fichas de 

avaliação disponibilizadas pelo órgão responsável pelo seletivo e seguidos pela banca 

examinadora (Anexo A da Resolução 1230/2016-CEP/UEMA), e já disponibilizadas para a 

mesma, como pode ser visto no processo 0137623/2019 e assinado pela mesma. 

 

 

São Luís - MA, 10 de julho de 2019. 

 

Comissão Examinadora: 

Prof. João Costa Gouveia Neto; 

Prof. José Roberto Froes da Costa; 

Prof. Christoph Clemens Kustner. 


