
 

 

Página 1 de 11  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS  

COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES – CCS 

 

 

 

ANÁLISE DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES  
 

O Reitor da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio da Comissão 

Permanente de Seleção, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e com a Lei 3.124, de 14 de julho de 2.016, torna público A ANÁLISE DE 

RECURSOS do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professores Temporários do 

Câmpus Palmas, conforme anexo. 

Palmas - TO, 04 de fevereiro de 2019. 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

65 887.209.851-34 DI2001 Improvido 
Improvido. Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e 
C2. 

89 040.495.026-40 DI2003 Improvido 
Os documentos apresentados não comprovam publicações em periódicos 
internacionais com Qualis (item III, do critério 3), conforme previsto no item 
5.2.2, alínea "c, do Edital. 

29 000.995.531-39 DI2004 Improvido 

 Impugnação não compete a esta comissão; as questões referentes ao ato 
de contratação caberá ao Departamento de Gestão de Pessoal, ocasião na 
qual serão verificadas a compatibilidade de vínculos empregatícios e de 
carga horária com a dedicação prevista no Edital. 

43 032.946.947-92 DI2005 Provido     

71 589.435.361-00 DI2012 Improvido 

Nota não divulgada pois a Comissão Avaliadora, responsável pela análise 
dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
procedeu a conferência da documentação comprobatória e validação da 
nota de 3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, 
conforme item 8.1.1 do Edital. 

2 026.200.421-60 DI2014 Improvido 
O candidato não apresentou o formulário de pontuação constante no 
Anexo II preenchido conforme item 5.2.1 do Edital. 

6 894.333.431-15 DI2014 Improvido 

Nota não divulgada, pois a Comissão Avaliadora, responsável pela análise 
dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
procedeu a conferência da documentação comprobatória e validação da 
nota de 3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, 
conforme item 8.1.1 do Edital. 

74 028.808.781-01 DI4009 Provido Parcialmente 

Os documentos apresentados pelo candidato comprovam o exercício de 
magistério em curso de educação superior (item I, do critério 2); 
Documentos apresentados comprovam parcialmente publicações em 
periódicos nacionais com Qualis (item IV, do critério 3), conforme previsto 
no item 5.2.2, alínea "C" do Edital; provida a pontuação de 8 semestres de 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

experiência no magistério superior, e improvida a pontuação total pleiteada 
de publicação em periódico nacional Qualis. 

63 003.969.001-60 DI4010 Improvido 

Os documentos apresentados pelo candidato comprovam parcialmente a 
experiência na docência em programa de pós-graduação (item II, do critério 
2); os documentos apresentados não comprovam a orientação em cursos 
de pós-graduação nos últimos três anos (item III, critério 4) ou orientação 
de iniciação científica (item 5, critério 4). 

94 942.807.201-00 DI4013 Provido Parcialmente 

Os documentos apresentados comprovam o exercício da atividade 
profissional de nível superior (item III, do critério 2); os documentos 
apresentados não comprovam a participação em banca de Defesa de TCC 
em graduação concluída nos últimos 3 (três) anos (item VII, critério 4); 
provida pontuação de 6 semestres de experiência profissional. 

116 463.369.401-44 DI4013 Improvido 
Improvido. Os documentos apresentados não comprovam a experiência na 
docência em programa de pós-graduação (item II, do critério 2);  

46 932.634.655-20 DI4015 Improvido 
Improvido. Não apresentou o formulário de pontuação constante no Anexo 
II preenchido conforme item 5.2.1 do Edital. 

100 251.602.301-49 DI4015 Improvido 
O candidato não apresentou o formulário de pontuação constante no 
Anexo II preenchido conforme item 5.2.1 do Edital. 

42 841.223.239-91 DI4015 Improvido Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

35 876.470.361-49 EA2006 Improvido 
O candidato não apresentou comprovação de experiência docente de 
acordo com o edital; também não apresentou comprovação de orientação 
de Programa de Iniciação Científica.  

32 604.801.811-87 EA2006 Improvido 
Candidato apresentou comprovação de experiência em ensino superior de 
7 semestres de acordo com o exigido no edital. 

33 016.954.661-60 EA2006 Improvido Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

59 996.065.001-44 EA2007 Improvido 
O candidato não apresentou o diploma de graduação conforme exigido no 
item 8.3 do edital. 

62 189.845.128-18 EA2009 Improvido  O anexo II foi reavaliado e ratificado o resultado preliminar. 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

80 132.472.474-91 EA4001 Provido parcialmente 
O anexo II foi reavaliado, foi retificada a pontuação de um candidato e 
ratificada a pontuação de outro.  

58 185.051.123-34 EA4002 Improvido 
O candidato não apresentou diploma de graduação como exigido no item 
8.3 do edital. 

27 823.967.101-25 EA4002 Provido   

108 007.120.871-25 EA4002 Provido    

53 788.268.884-34 EA4003 Improvido 
 A documentação apresentada não atendeu ao especificado no edital 
quanto ao prazo de três anos de acordo com o item 5.2.2 do edital 

81 011.696.230-50 EA4003 Improvido 
 O candidato não apresentou a documentação comprobatória de acordo 
com o edital nos itens 2.III, 3.II, 3.III e 4.VII. Do Formulário de Pontuação. 

25 058.773.564-37 EA4004 Provido parcialmente 
Após reanálise pela comissão de avaliação foi retificada a pontuação de um 
candidato. 

109 855.136.363-87 EA4004 Provido parcialmente Após reanálise pela comissão de avaliação foi realizada uma retificação. 

36 109.237.187-70 EA4005 Improvido 

O candidato não cumpriu o item 5.2.3 Os documentos pessoais, listados no 
ANEXO III, o Formulário de Pontuação (ANEXO II) devidamente preenchido 
e os respectivos documentos comprobatórios deverão ser protocolizados 
em envelope lacrado com etiqueta constante no ANEXO IV, 
impreterivelmente, entre os dias 21 e 22/01/2019, no setor de protocolo da 
Sede Administrativa da Unitins em Palmas/TO, sob pena de 
desclassificação. 

14 015.597.281-24 EA4005 Improvido 

Candidata apresentou documentação em acordo com o edital que 
comprova um semestre de experiência profissional em nível superior; 
Apresenta 3 artigos internacionais com Qualis em acordo com o edital; 
Apresenta 3 artigos nacionais com Qualis em acordo com o edital. 

61 059.620.036-67 EA4008 Improvido 

Candidato apresenta diploma de especialização em desacordo com os 
critérios do edital; Apresenta 3 artigos internacionais com Qualis em acordo 
com o edital; Não apresenta nenhum artigo nacional com Qualis em acordo 
com edital. 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

113 490.910.501-87 GE4002 Improvido 
Não apresentou o diploma de graduação conforme exigência do Edital item 
8.3. 

79 014.143.651-44 GE4002 Improvido 

Candidata não apresenta documentação comprobatória para oito 
semestres de experiência docente em ensino superior, contudo a 
documentação apresentada comprova apenas 6 semestres de acordo com 
o Anexo II do edital. 

56 267.559.288-95 GE4004 Improvido 
A comissão Avaliadora reavaliou toda documentação citada no recurso e 
ratifica o resultado preliminar. 

28 772.151.761-34 GE4006 Improvido 
O código de vaga GE4006 exige doutorado e o candidato não apresenta 
diploma de doutorado ou documento comprobatório equivalente de 
acordo com o item 8.3 do edital. 

52 297.022.080-68 GE4006 Provido   

47 581.034.652-91 GE4007 Improvido 
O código de vaga GE4007 exige doutorado e o candidato não apresentou 
diploma de doutorado ou documento comprobatório equivalente de 
acordo com o item 8.3 do edital. 

86 046.458.691-75 GE4007 Improvido 
O código de vaga GE4007 exige doutorado e o candidato não apresentou 
diploma de doutorado ou documento comprobatório equivalente de 
acordo com o item 8.3 do edital. 

10 719.236.751-68 GE4007 Improvido 

5.2.3 Os documentos pessoais, listados no ANEXO III, o Formulário de 
Pontuação (ANEXO II) devidamente preenchido e os respectivos 
documentos comprobatórios deverão ser protocolados em envelope 
lacrado com etiqueta constante no ANEXO IV, impreterivelmente, entre os 
dias 21 e 22/01/2019, no setor de protocolo da Sede Administrativa da 
Unitins em Palmas/TO, sob pena de desclassificação. 
5.2.5 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto 
do formulário de pontuação constante no ANEXO II. 

18 040.913.911-41 GE4007 Improvido 
O código de vaga GE4007 exige doutorado e o candidato não apresentou 
diploma de doutorado ou documento comprobatório equivalente de 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

acordo com o item 8.3 do edital. 

77 363.599.391-34 GE4007 Improvido 

5.2.3 Os documentos pessoais, listados no ANEXO III, o Formulário de 
Pontuação (ANEXO II) devidamente preenchido e os respectivos 
documentos comprobatórios deverão ser protocolizados em envelope 
lacrado com etiqueta constante no ANEXO IV, impreterivelmente, entre os 
dias 21 e 22/01/2019, no setor de protocolo da Sede Administrativa da 
Unitins em Palmas/TO, sob pena de desclassificação. 
5.2.5 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto 
do formulário de pontuação constante no ANEXO II. 

69 662.323.840-91 GE4007 Improvido 
O código de vaga GE4007 exige doutorado e o candidato não apresenta 
diploma de doutorado ou documento comprobatório equivalente de 
acordo com o item 8.3 do edital. 

78 323.692.088-21 GE4009 Improvido 

Inicialmente cumpre esclarecer que o presente recurso foi apresentado 
dentro do prazo estabelecido no edital de abertura do certame, portanto 
deve ser considerado tempestivo. Nas razões a candidata apresenta 
questionamento quanto à avaliação realizada pela comissão avaliadora do 
processo seletivo, que a eliminou  em razão do não atendimento ao perfil 
profissional estabelecido no edital, referente ao código de vaga GE4009. 
Nas razões a candidata contesta a eliminação aduzindo que o edital 
apresenta de “forma equivocada e duvidosa a forma com que foi 
apresentado o perfil do candidato”, questionando que a forma que foi 
apresentada no edital possibilitava uma interpretação dúbia podendo gerar 
confusão nos candidatos. 
Pois bem, em relação quesito apresentado relacionado a suposta forma 
equivocada e duvidosa com que foi apresentado o perfil do candidato no 
edital, resta esclarecer que o edital do processo seletivo foi claro ao 
estabelecer prazo razoável para os interessados apresentarem pedidos de 
esclarecimento e impugnações aos itens do edital, conforme preconizado 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

no cronograma que faz parte do edital de abertura e item 1.5 do edital de 
abertura. 
Cumpre destacar ainda que vários candidatos apresentaram pedidos de 
esclarecimentos e impugnações às partes específicas do edital, sendo que 
em relação ao item ora questionado não foi apresentado nenhuma 
solicitação de esclarecimento ou mesmo impugnação. Ressalta-se ainda que 
todas as respostas foram disponibilizadas na página de acompanhamento 
do certame, bem como as retificações realizadas no edital oriundas dos 
pedidos de impugnação acatados. 
Dessa forma, entende-se que se havia dúvida quanto ao perfil da vaga 
ofertada, a candidata deveria em observância ao cronograma do edital 
apresentar requerimento com vistas a melhor esclarecer a redação do 
edital, sendo nesse momento descabida a análise quanto a alegada 
obscuridade, haja vista a preclusão dessa etapa do certame. Imperativo 
ainda esclarecer que a redação do perfil profissional é bastante clara ao 
estabelecer que o candidato que pretendesse concorrer a vaga deveria 
comprovar a Graduação em Agronomia ou ciências biológicas e pós-
graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado em 
agronomia e melhoramento de plantas ou genética, ou seja o candidato a 
vaga deveria comprovar que possui graduação em agronomia, com pós-
graduação em agronomia e melhoramento de plantas ou genética, dessa 
forma, a comprovação de pós graduação em agronomia não é alternativa o 
que quer dizer que é requisito indispensável para se habilitar para a vaga, 
diferentemente da habilitação em melhoramento de plantas ou genética 
que é alternativa, ou seja pode-se comprovar uma ou outra. Nessa esteira, 
cabe ainda ressaltar que em todo o teor do edital é possível verificar que 
quando pretendeu-se possibilitar a alternância, ou seja um ou outro, foi 
expressamente definido com a expressão “ou”, sendo que no caso fica 
evidente que se trata de uma condição “e”, que não possibilita a aceitação 



 

 

Página 8 de 11  

Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

alternativa de outra pós-graduação que não seja a estabelecida. 
Nessas condições, indefere-se o requerimento apresentado pela candidata, 
haja vista que o questionamento apresentado em razões de recurso versa 
sobre fase preclusa do edital. 

5 659.471.003-63 GE4011 Improvido 
A candidata não apresentou o exame de proficiência internacional válido 
(TOEFL, TOEIC, IELTS ou equivalentes), conforme descrição do código de 
vaga. 

99 016.978.821-02 GE4012 Improvido 

5.2.3 Os documentos pessoais, listados no ANEXO III, o Formulário de 
Pontuação (ANEXO 
II) devidamente preenchido e os respectivos documentos comprobatórios 
deverão ser 
protocolizados em envelope lacrado com etiqueta constante no ANEXO IV, 
impreterivelmente, entre os dias 21 e 22/01/2019, no setor de protocolo da 
Sede 
Administrativa da Unitins em Palmas/TO, sob pena de desclassificação. 
5.2.5 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto 
do formulário de 
pontuação constante no ANEXO II. 

16 057.541.694-77 GE4012 Improvido 

Com base no item 8.1.1 do edital que diz: A Comissão Avaliadora, 
responsável pela análise dos documentos elencados no Formulário de 
Pontuação (ANEXO II), fará a conferência da documentação comprobatória 
e validação da nota de 3 (três) vezes o número ofertado em cada código de 
vaga, obedecendo à ordem decrescente de classificação.  

4 014.072.511-39 GE4013 Improvido 
A candidata apresentou diplomas de especialização e de mestrados 
incompatíveis com o que diz o item 5.2.2 do edital. 

111 624.649.499-49 GE4013 Improvido 
Com base no item 8.1.1 do edital que diz: A Comissão Avaliadora, 
responsável pela análise dos documentos elencados no Formulário de 
Pontuação (ANEXO II), fará a conferência da documentação comprobatória 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

e validação da nota de 3 (três) vezes o número ofertado em cada código de 
vaga, obedecendo à ordem decrescente de classificação.  

60 002.468.971-80 GE4013 Improvido 

5.2.3 Os documentos pessoais, listados no ANEXO III, o Formulário de 
Pontuação (ANEXO 
II) devidamente preenchido e os respectivos documentos comprobatórios 
deverão ser 
protocolizados em envelope lacrado com etiqueta constante no ANEXO IV, 
impreterivelmente, entre os dias 21 e 22/01/2019, no setor de protocolo da 
Sede 
Administrativa da Unitins em Palmas/TO, sob pena de desclassificação. 
5.2.5 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto 
do formulário de 
pontuação constante no ANEXO II. 

21 014.118.094-32 GE4015 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

49 276.140.448-35 GE4015 Improvido 
Após nova conferência a Comissão Avaliadora ratifica o resultado 
preliminar.  

11 962.287.334-00 SS2001 Improvidos 

*três recursos. Improvidos. 1. conforme retificação do edital de resultado 
preliminar. 2. O documento não atesta a conclusão de um curso de pós-
graduação, além das ATAS apresentadas não constarem datas de realização 
das bancas, apenas datas de expedição da declaração. 3. A candidata repete 
os questionamentos e não apresenta a publicações conforme solicitado no 
edital (2 artigos sem QUALIS e livro sem ISBN ou Corpo Editorial) 

41 080.561.744-27 SS2009 Improvido 
A candidata apresenta diploma de graduação apenas com frente não 
constando o verso do documento com a certificação e registro da 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

instituição emissora do diploma. 

101 275.157.960-49 SS2010 Improvido 
A documentação do candidato a que ela se refere foi conferida e está de 
acordo com o resultado preliminar. 

54 046.081.754-08 SS2012 Provido   

73 873.657.581-04 SS4002 Improvido 
Os documentos atestam apenas uma declaração referente à orientação de 
iniciação científica. A outra declaração refere-se à coordenação de projeto 
de pesquisa. 

12 908.690.791-15 SS4002 Provido parcialmente 
Após recurso foi identificado que a candidata possui experiência 
profissional de 6 semestres, contudo organização do livro não conta como 
autoria ou co-autoria. 

26 337.318.961-68 SS4002 Improvido Não cabe à comissão avaliadora o remanejamento de candidatos. 

38 577.651.891-15 SS4011 Improvido 

Conforme item 8.1.1 do edital: A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

76 167.758.306-10 SS4011 Improvido 
As notas de C1 e C 2 foram retificadas e publicadas. O questionamento a 
pontuação de uma terceira candidata foi considerado improcedente após 
reavaliação realizada pela comissão avaliadora. 

44 029.781.571-78 SS4011 Improvido 
Os documentos apresentados pelo candidato atestam apenas 2 semestres 
como docente de ensino superior e não há documentos que comprovem 
experiência profissional não docente. 

110 015.170.321-30 SI2004 Improvido Resultado preliminar retificado com a correção das colunas C1 e C2. 

64 382.603.101-63 SI2007 Improvido 
O candidato não apresentou diploma de graduação como exigido no item 
8.3 do edital. 

121 015.791.081-48 SI2007 Improvido 
Conforme item 8.1.1 do edital :A Comissão Avaliadora, responsável pela 
análise dos documentos elencados no Formulário de Pontuação (ANEXO II), 
fará a conferência da documentação comprobatória e validação da nota de 
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Nº do 
Recurso 

Candidato/CPF 
Cód. de 

vaga 
Parecer da Comissão Resposta 

3 (três) vezes o número ofertado em cada código de vaga, obedecendo à 
ordem decrescente de classificação.  

9 494.168.801-59 SI2007 Provido   

24 010.377.971-08 SI2009 Improvido 
O candidato não apresentou diploma de graduação em conformidade com 
o código de vaga. 

115 025.749.671-86 SI2009 Improvido 
A candidata não apresenta documentação comprobatória para experiência 
docente em ensino superior; Candidata não apresenta documentação 
comprobatória para experiência profissional em nível superior; 

50 840.275.921-15 SI4005 Improvido Após reanálise a comissão avaliadora ratifica o resultado preliminar. 

122 017.380.441-14 SI4005 Improvido 
O candidato não apresenta documentação comprobatória de acordo com o 
item 5.2.2, alínea C do edital, publicação em periódico indexado Qualis. 

31 007.702.199-18 SI4011 Improvido 

A candidata não apresenta documentação comprobatória para experiência 
docente em ensino de pós graduação; Candidata não apresenta 
documentação comprobatória para experiência profissional em nível 
superior; 

88 035.303.831-80 SI4012 Provido parcialmente Após reanálise a comissão avaliadora realizou a retificação. 

 


