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PARECER DO RECURSO DO RESULTADO DA PROVA DIDÁTICA REFERENTE AO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS, OBJETO DO EDITAL 

N.º 161/2019 - PROG/UEMA, DA CANDIDATA MARIA ITSKOVICH REFERENTE AO 

PROCESSO N.º 212737/ 2019 

 

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

1.1 Edital n.º 161/2019-PROG/UEMA. 

1.1.1 Curso de Música. 

1.1.1.1 Área/ Subárea: Artes/ Música/ Teoria da Música. (Professor Substituto); 01vaga [20 

horas]. 

 

1. A candidata deveria ter alegado antes de realizar a prova.  

2. A anulação do tema não prejudicou o andamento do seletivo, já que o candidato deve estar 

com os cinco temas prontos.  

3. Conforme o item 9.4 do edital nº 50/2019, “ao iniciar a prova didática, o candidato deve 

apresentar à Comissão Examinadora o Plano de Aula, em três vias, referente ao tema 

sorteado (...)” (EDITAL Nº 50/2019, p. 9). Assim, ao entregar as três vias, ficou 

subentendido que a candidata estava dando início a sua prova. Após o sorteio do tema, é de 

total responsabilidade dos candidatos à preparação para o início da prova, incluindo a 

preparação de qualquer recurso a ser utilizado (data show, som, notebook, dentre outros).  

4. Fazer interrupções durante a arguição é normal em todo concurso ou seletivo. E não houve 

nenhuma tentativa de intimidação através da imposição da voz.  

5. O artigo 11 da resolução 1.230/2016 CEPE/UEMA, não se refere a professor do quadro 

efetivo da universidade, e sim do quadro da banca escolhida, ou seja, três professores 

convocados para compor a banca e um será para substituição, caso algum membro da banca 

falte. Assim, qualquer professor efetivo ou substituto pode participar de banca examinadora. 

Assim, não considero necessária a anulação do seletivo. Nada mais a declarar. 

                                                                                     

  São Luís - MA, 2 de outubro de 2019. 

 

Comissão Examinadora: 

Prof. Christoph Clemens Küstner – presidente; 

Prof. Willinson Carvalho do Rosário – secretário; 

Prof. Heitor Marques Marangoni – membro. 


