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[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Atenciosamente, 

Profa. Lislene Ledier Aylon 
Presidente da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo n. 001/2021

P Salve o seu planeta. Por favor, não imprima este e-mail, a menos que você realmente precise.

P Save your planet. Please do not print this e-mail unless you really need to.
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Recurso – Processo Seletivo para Professor Substituto 

 

 

 Eu, Mariana Pinto Zoccal, brasileira, advogada, inscrita no CPF sob o nº 

442.630.868-21, residente e domiciliada à Rua Ana Amélia Magalhães, nº 

271, Bairro Jardim Redentor, Nhandeara/SP, CEP 15.190-000, endereço 

eletrônico marianazoccal@gmail.com, venho, respeitosamente, à presença 

de Vossa Senhoria, apresentar recurso em relação à contagem de pontos do 

currículo:  

Pelos cálculos da candidata, deixou-se de considerar parte da pontuação 

inserida respectivamente no arquivo (lattes + experiência docente) e 

produções acadêmicas.  

 

As pontuações foram inseridas em arquivos separados, pois o edital é 

omisso sobre em qual arquivo os documentos devem ser inseridos.  

 

Solicita-se, portanto, a recontagem total da pontuação de títulos.  

 

Nhandeara, SP. 25 de janeiro de 2022.  

marianazoccal@gmail.com
Signature
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EDITAL N. 032/2021, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO N. 226/2021 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO SUBSTITUTO CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO OU 

PRECÁRIO PARA CADASTRO RESERVA N. 001/2021 
 

Análise de Recurso 
 
 
RECORRENTE: 49 
RECORRIDA: Comissão de Avaliação do Processo Seletivo. 

 

A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria de 

Nomeação n. 31, observando o item 8, do Edital nº 032/2021 – PROCESSO SELETIVO PARA 

PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO SUBSTITUTO CONTRATADO 

EM CARÁTER TEMPORÁRIO OU PRECÁRIO PARA CADASTRO RESERVA N. 001/2021, reuniu-se 

online no dia 3 de fevereiro de 2022 às 14h, por meio de aplicativo Zoom, tendo em vista o recurso interposto 

pelo(a) candidato(a) de inscrição n. 49, momento em que foi lido integralmente o recurso e o edital do 

processo seletivo, para a devida análise das razões recursais. 

 

Em breve síntese, o/a candidato/a entende que o valor atribuído à titulação merece 

revisão, em razões genéricas informa que o cálculo supostamente deixou de considerar pontuação inserida 

respectivamente no arquivo “lattes + experiência docente” e produções acadêmicas. Assim, solicita revisão 

e recontagem total da pontuação de títulos, por supostamente o edital ser omisso sobre qual arquivo os 

documentos devem ser inseridos. 

 

Foi atribuída a pontuação ao/a Requerente em 37 pontos, por esta Comissão de 

Avaliação, conforme planilha de análise em anexo. 

 

É o relatório. No mérito, a pretensão não merece acolhimento. 

 

Em que pese as alegações genéricas do/a candidato/a em um parágrafo de razões 

recursais, não se identifica qualquer erro na pontuação que lhe foi atribuída. Cabe destacar que o currículo 

exíguo do/a Requerente, nota-se que suas experiências docentes e publicações acadêmicas são fora da área 

da disciplina que deseja ministrar na Faculdade de Direito de Franca, motivo pelo qual recebeu apenas 1 (um) 

ponto em cada artigo que escreveu, 2 (dois) pontos em cada capítulo de livro e 6 pontos na disciplina que 

ministrou aulas, nos termos do Anexo III, categorias 2 e 3. 
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Isto posto, seguindo-se o Edital n. 032/2021, a Comissão indefere o pedido da 

Recorrente, mantendo-se a pontuação atribuída de 37 pontos na prova de títulos. Publique-se o resultado para 

surtir os efeitos necessários. 

 
Franca/SP, 3 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

Profa. Dra. Lislene Ledier Aylon 
Presidente da Comissão de Avaliação 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. José Antônio de Faria Martos 
Membro da Comissão de Avaliação 

 
 

 

Profa. Dra. Rosângela Maria Mazzieiro Mourão 
Membro da Comissão de Avaliação 

 

 

 
















