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PARECER N. 25/2019 — C EG 

1— RELATÓRIO 
Este parecer responde à solicitação feita ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE) por Elannira Amaral Soares, candidata ao provimento da vaga de professor 
substituto referente ao tema: "Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e Neonatal", promovido pelo 
Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e regido pelo Edital n. 30, de 14 de fevereiro de 2019. 

Do Histórico O processo foi encaminhado à Câmara de Ensino e Graduação (CEG) em 10 de abril de 2019 e 
registra a demanda da candidata Elannira Amaral Soares, representada pelo advogado Kérmeson 
índio Conceição de Lima. No processo, encontram-se: 

Recurso interposto ao CONSEPE como segunda instância contra o resultado da análise do 

recurso interposto em primeira instância; Procuração da interessada nomeando Kérmeson índio Conceição de Lima como 

representante legal; Resultado da Prova Didática do PSS, publicado em 21 de março de 2019; 
Resultado Final da Comissão Examinadora do PSS, publicado em 26 de março de 2019; 
Resultado da Prova Escrita do PSS, publicado em 14 de março de 2019; 
Resposta ao recurso impetrado pela candidata à Comissão Examinadora, datado de 29 de 

março de 2019; 
Recurso à Congregação do ICS; Resposta ao recurso impetrado pela candidata à Comissão Examinadora, datado de 03 de 

abril de 2019; Recurso contra decisão relativa ao concurso para professor substituto datado de 27 de 

março; 
Edital do concurso e seus anexos. 

Do pedido A candidata interpõe recurso em segunda instância solicitando: 

"20. Ante o exposto, considerando a manifesta contradição na decisão da Comissão 
Organizadora do concurso, no que tange à manutenção da desclassificação da 
candidata/recorrente do certame, requer que se digne Vossa Senhoria a determinar que a 
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado — PSS para Professor Substituto 
do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo o tema é 
'Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e Neonatal', faça valer a nota da prova de didática 1 
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conferida à recorrente, passando o seu nome a constar no rol de classificados do concurso, 

ocupando o 2°. lugar na classificação final. 

21. E, sucessivamente, caso Vossa Senhoria entenda pela impossibilidade da reclassificação 
pleiteada, por representar ofensa a direitos de outros candidatos, requer a anulação do 
referido processo seletivo, em consideração ao vicio material apontado." (folha 06 do 

processo). 

O concurso em tela apresenta questões que demonstram certa insegurança na condução do Da Análise 
certame. Em um primeiro momento, a Comissão Examinadora permite que candidatas realizassem a 
Prova Didática mesmo se apresentando ao local destinado à realização da Prova com atraso de 15 
minutos. Naquele primeiro momento, a Comissão interpretou que o Edital não deixava claro a 

condução a ser seguida. 
"No dia da realização da prova didática, a candidata Elannira Amaral Soares apresentou-se 
no local da realização da prova (Mini-auditório da FAENF/UFPA) às 9:15h, nesse 
momento todos os membros da banca estavam presentes, mas a banca ainda não estava 
instalada, para início das apresentações, pois como após as 09:00h ainda faltavam dois 
candidatos (incluindo a requerente), a banca precisou reler o edital e discutir sobre o 
posicionamento caso algum candidato chegasse fora do horário estabelecido para o início. 
Durante esse período (15 minutos), a referida candidata chegou e os membros da banca 
foram unânimes em decidir pela permissão em deixá-la realizar a prova didática, visto 
entender não está claro e especificado no edital do PSS sobre desclassificação dos 
candidatos caso os mesmos não estivessem presentes no horário previsto para o início 

(folha 12 do processo). 

Já em um segundo momento, a banca tem a seguinte posição: 

"Porém, diante do recurso apresentado pela candidata Bruna Rafaela da Silva Sousa, 
solicitando a desclassificação de duas candidatas que se apresentaram com atraso na prova 
didática, incluindo a requerente, lançou-se outra sobre o edital n. 30/2019 do certame, em 
seu item 7.2.1, que cita: a Prova Didática consistirá na apresentação oral, pelo candidato de 

um item sorteado com, no mínimo 
vinte e quatro horas de antecedência, a partir de uma 

lista contida no Plano de PSS, com um mínimo de dez e no máximo quinze itens 
relacionados ao tema e aos conteúdos referidos no Edital PSS. Reconhecendo que o sorteio 
do item da prova didática foi realizada no dia 19/03/2019 às 09:00h e que o cronograma 
enviado via e-mail especificava o início da prova didática às 09h, esse horário deveria ser 

obedecido" (folha 13 do processo). 

Essa dupla interpretação do edital sem dúvida trouxe embaraço ao certame e causou 
confusão ao processo. Em um primeiro momento, a candidata Elannira Amaral Soares foi aprovada 
e classificada em 2° lugar no certame. Em outro momento, foi desclassificada do certame por seu 
atraso no momento da Prova Didática (ver folhas 09 e 10 do processo). Em uma situação que 
deveria ter sido resolvida no momento da Prova Didática, como reconhecido pela própria Comissão 
Examinadora, as candidatas que se apresentaram após às 9h, 24 horas após o sorteio do ponto, 
deveriam ter sido eliminadas. Infelizmente isso não ocorreu. 

Outro ponto a ser levado em conta é que a candidata/requerente realiza dois pedidos de 
recurso: um para Comissão Examinadora, realizado por ela em 28 de março de 2019, destinado à 
Comissão; e outro realizado por seu representante legal destinado à Congregação do Instituto. Os 
dois respondidos pela mesma Comissão Examinadora. Não me parece usual dois recursos a mesma 
primeira instância, esse, ao meu ver, seria considerado recurso do recurso. 

Estamos hoje aqui avaliando um processo de PSS que tem como objetivo "suprir a falta de 
docentes da carreira", conforme dispõe o Artigo 4 (quatro), da Resolução n. 5.087/2018- 
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CONSEPE-UFPA. Um recurso acionado por nós geralmente para atendermos demandas urgentes 
de nossos cursos. Como o edital dispôs de 2 (duas) vagas, em regime de 40 horas, suponho que as 
turmas para as quais os futuros/as candidatos/as seriam destinados, estão sem aula. É lamentável, 
mas, considerando os fatos, é muito difícil dar continuidade para um processo contraditório como 

aqui analisado. 

II- PARECER E VOTO DA RELATORA 

Considerando o exposto, sou de parecer que o PSS para professor substituto com o tema Do encaminhamento 
"Enfermagem Obstétrica, Ginecologia e Neonatal" regido pelo Edital d. 30 de 14 de fevereiro de 
2019, deve ser anulado, devendo, com brevidade e cuidado, ser organizado um novo certame de 
preferência com a formação de outra Comissão Examinadora, para que não haja mais desgastes para 
os membros atuais e futuros candidatos. Evitando, assim, que haja um prejuízo ainda maior para os 
alunos, que devem estar sem aulas no momento. 

Profa. Maria Ataide Malcher 
Relatora 

III — DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Ensino de Graduação acompanha o voto da Relatora. Sala de Sessões, em 05 de junho de 2019. 

Prof: Edmar Tavares da Costa/Presidente 

Profa. Jane Felipe Beltrão 

Prof. Alcy Favacho Ribeiro 

Prof. Tadeu Oliver Gonçalves 

Prof. Yvens Ely Martins Cordeiro 

Téc-Adm. Maria da Conceição Gonçalves Ferreira 

Discente Ronaldo Nunes Ramos 
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