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RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO IMPETRADO PELO CANDIDATO  
FERNANDO GOMES DE SOUZA 

 

 

Às 19 horas do dia 10 de fevereiro de 2017, reuniram-se na sala 15 do 
Pavilhão dos Professores os membros da CCCMS/IEAA/UFAM para apreciarem 
e deliberarem sobre o recurso impetrado pelo candidato Fernando Gomes de 
Souza, protocolado às 09:58 desta mesma data. Após a leitura do recurso, a 
referida comissão fez as seguintes ponderações diante do alegado: a) quanto à 
data da prova divergir da constante no Edital, a que tem validade é aquela do 
calendário divulgado com dez dias de antecedência pela CCCMS/IEAA/UFAM, 
conforme consta no link http://progesp.wixsite.com/ddpessoas/0052017, ao 
qual o candidato prova em seu recurso que teve acesso. O Edital não fixa 
nenhuma data de provas, mas apenas sugere que ela se daria em torno do dia 
16 de fevereiro de 2017, o que não impede que esta possa ocorrer antes ou 
depois daquela data, citada ali como “provável”, pois a prerrogativa de 
estipular uma data “fixa” é desta comissão (atendendo ao que consta no item 
9.2 do referido edital). Aliás, algumas comissões já concluíram todo o processo 
de seleção em outras unidades acadêmicas da UFAM: basta que se acesse o 
link acima e confira o que está publicado ali; b) quanto à pressuposição de que 
duas datas para a realização da prova didática induziria os candidatos a 
optarem pela data que melhor lhes conviesse, tal alegação carece de um 
respaldo que sustente sua argumentação, visto que, ao citar o Edital 005/17-
UFAM, ele prova que dele tomou conhecimento e deveria portanto saber que 
seu reclame se encerra mediante o disposto no item 10.1-Observação II. Como 
apenas 08 (oito) dos 13 (treze) candidatos atentaram para o calendário, que 
fixa a ordem de apresentação apenas dos presentes (vide nota de rodapé em 
destaque ao final do calendário), não faz sentido que o candidato alegue que 
duas datas para um total de treze candidatos lhe façam pressupor que caberia 
a ele decidir que só pudesse comparecer à primeira fase do concurso minutos 
antes de a prova didática ter início, apesar da clareza com que o Edital faz 
menção contrária ao  alegado pelo impetrante do recurso em seu item 10.1; c) 
esta comissão não compreende qual o juízo que se quer imprimir com a 
alegação de que duas datas para a realização de uma prova lhe pareça 
estranho quando, ao mesmo tempo, se vale desta dúvida como uma certeza de 
que a sua ausência na primeira fase da prova didática lhe pudesse possibilitar a 
continuidade no certame, como solicita em seu documento. Com base no 
exposto, esta comissão, amparada pelo item 12.5 do referido edital, INDEFERE 
o recurso impetrado por Fernando Gomes de Souza.  
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