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PARECER DO RECURSO DO CANDIDATO MAURICIO RODRIGUES DOS REIS 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

SUBSTITUTO DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SÃO BENTO, 

OBJETO DO EDITAL N.º 136/2019-PROG/UEMA. 

 

1 Centro de Estudos Superiores de São Bento. 

1.1 Edital n.º 136/2019-PROG/UEMA. 

1.1.1 Curso de Tecnologia em Alimentos. 

1.1.1.1 Área/ Subárea: Ecologia/Ecologia de Ecossistemas (Professor Substituto); 1 vaga 

[20 horas]. 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 14hrs, 

reuniram-se no auditório do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA Campos Universitário Paulo VI – Tirirical, os membros da comissão avaliadora do 

processo seletivo simplificado referente ao Edital n° 136/2019 – PROG/UEMA para 

avaliação do recurso do candidato MAURICIO RODRIGUES DOS REIS, processo n° 

0182420/2019. Reza o consagrado aforismo que “o edital é a lei do processo seletivo”. Essa 

máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao edital, que determina, em síntese, 

que todos os atos que regem o processo seletivo ligam-se e devem obdiência ao edital. 

Assim embora a alegação do candidato em relação a um possível empate e aplicação do item 

9, subitem 9.7, alínea “a”, esta alegação não se fundamenta, pois o edital é cristalino quando 

destaca os critérios de desempate apenas para o caso de empate entre os candidatos no 

resultado final e neste caso a candidata Aurea Maria Barbosa de Souza com resultado 

final nota 7,8 e o candidato Mauricio Rodrigues dos Reis com resultado final nota 7,7, 

reconhecendo o próprio candidato em seu quarto parágrafo do recurso a diferença de um 

décimo (0,1) o que não caracteriza empate. Em relação à última alegação de que a candidata 

aprovada e classificada não se encaixa na área e subárea do seletivo também indeferimos o 

pleito do candidato tendo em vista que toda documentação anexa foi avaliada e pontuada de 

acordo com a Resolução n° 1230/2016 da UEMA.  

 

 

São Luís - MA, 26 de agosto de 2019. 

 

Comissão Examinadora: 

Profa. Dra. Camila Magalhães Silva – Presidente. 

Prof. Mr. Rafael Santos Lobato – Secretário. 

Profa. Dra. Thais Roseli Corrêa –  membro. 
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