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Inscrição Candidato Resultado  Justificativa  

189799 Cristiano Miguel Stefanello Indeferido 

De acordo com o disposto no edital 

179/2019, ANEXO VII, no artigo “d”, a 

classificação Qualis CAPES dos 

trabalhos é feita pela pontuação da 

área de Ensino. Como o próprio 

candidato apontou nos Prints enviados 

juntos ao recurso, as publicações em 

questão não possuem avaliação na 

área do edital e, portanto, não foram 

pontuadas.  

189735 Saulo Menna Barreto Dias Indeferido 

Em relação as colocações do 

candidato, pontua-se: 

 

- Em relação Formação 

Complementar: De fato, o candidato 

encaminhou a documentação 

comprovando o Mestrado e a 

especialização, porém, como consta no 

ANEXO VII do Edital 179/2019, a 

pontuação máxima no critério formação 

Complementar é de 20 pontos, o que o 

candidato atingiu com a pontuação do 

mestrado.  

 

- Em relação à Docência no Ensino 

Superior: o candidato encaminhou 

atestado Declaração do Coordenador 

Acadêmico do Campus Uruguaiana e do 

Termo de Posse ao Cargo de Técnico 

Desportivo, a comprovação de 08 anos 

completos como Técnico Desportivo da 

Universidade Federal do Pampa, porém 

tal documento, não delega a regência 

de classe ao candidato, ficando suas 

atividades como suporte as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão como 

descritas do escopo do cargo.  

 

189832 
Luís Gustavo Crochemore 

Da Silva 
Indeferido 

De acordo com o disposto no edital 

179/2019, ANEXO VII, no artigo “d”, a 

classificação Qualis CAPES dos 

trabalhos é feita pela pontuação da 

área de Ensino. As publicações 

elencadas pelo candidato para o item 

4.3 não possuem avaliação na área do 

edital e, portanto, não foram 

pontuadas. Além disso, o candidato 

elencou um mesmo título para os itens 

4.11 e 4.13. Cada título só pode ser 

contato uma única vez. Neste caso, o 

título foi contato no item 4.11.  

189105 Ismael Jung Sanchotene Deferido 

Após nova conferência da 

documentação, foi corrigida a 

pontuação do item 3.1 para 20 pontos. 

Com isso a pontuação total vai a 50 

pontos na prova, ficando a Nota final 

igual a 2,50. 
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Inscrição Candidato Resultado  Justificativa  

189693 Amanda Machado Teixeira Deferido 

Após análise do recurso, foi corrigida a 

pontuação do item 2.1 para 20 pontos. 

Como o total o item 2, Formação 

complementar, é de 20 pontos, a 

candidata alcança a nota máxima no 

critério. Com isso a pontuação total vai 

a 37,45 pontos na prova, ficando a 

Nota final igual a 1,87. 

189948 Carla Marielly Rosa Deferido 

Após análise do recurso, foi corrigida a 

pontuação do item 2.1 para 20 pontos. 

Como o total o item 2, Formação 

complementar, é de 20 pontos, a 

candidata alcança a nota máxima no 

critério. Com isso a pontuação total vai 

a 44,70 pontos na prova, ficando a 

Nota final igual a 2,24. 

189295 
Laura Mendes Rodrigues 

Fumagalli 
Deferido Parcialmente 

Após análise do recurso, foi corrigida a 

pontuação do item 2.1 para 20 pontos. 

Como o total o item 2, Formação 

complementar, é de 20 pontos, a 

candidata alcança a nota máxima no 

critério.  

Em relação aos itens 4.13 e 4.14, a 

Comissão de Seleção só considerou, 

em todas as avaliações de títulos, 

como apresentador o primeiro autor 

do trabalho ou outro se estiver 

claramente descrito. Com a correção 

do item 2.1, a pontuação total vai a 

43,10 pontos na prova, ficando a Nota 

final igual a 2,16. 

 

 
Uruguaiana, 29 de junho de 2019. 
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