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Decisão proc. 008946-2018.jpeg 

Póder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Gabinete do Reitor 

Processo: 23105,008946/2018 

Assunto: Recurso Administrativo - processo seletivo simplificado - Edital 017/2018 

Recorrente: Marcia Campos Games 

DEC ISAO 

UFAM 

Trata-se de recurso administrativo interposto por Marcia Campos Games, candidata inscrita no 

processo seletivo para professor substituto regido pelo Edital 017/2018, area do conhecimento 

Agronomia: Economia e Extensâo, transcorrido no ambito do Instituto do Educaçao, Agricultura e 

Ambiento - IEAA. 

Busca a recorrente reformar decisáo do Conseiho Diretor daquela unidade académica, quo no 

proveu seu recurso em face do resultado final do certame. 

A interessada tomou ciência cia decisao denegatOria de seu recurso, proferida pelo colegiado 

maxima do Instituto de Educacao, Agricultura eArnbiente, na data de 17104/2018, recorrendo a esta 

instância na data de 18/04/2018. 

Considerando o prazo editallcio de 48 (quarehta e olto) horas pars interposiâO de recursa, e 

terido em vista o ditado pelo § 1 0  do Artigo 66, cia Lei 9.784/199, conclui-se tempestivo a preseate 

peça. Na mesma esteira restam observados Os denials requisitos necessários ao conhecirnento do 

recurso. 

E o sucinto relatOrio. Compete a Decisâo. 

Preliminarmeate cabe ressaltar que esta Reitoria apreólará o preseate recurso em seu.aspecto 

legal, nâo adentrando as razes do niérito académica cientlfico, dado ser essa competencia exciusiva 

cia banca examinadorado processo seletivo. 

Vistas Os autos, constáto que os requisitos de admissibilidade foram observados em todas as 

iristàncias recursais, sendo facultado a recorrente a direito do pleitear reforma cia decisão que a 

classiflcou em 20  lugar no mencionado processo seletivo, nao incorrendo, pois, a Adrniflistraçâo em 

qualquer forma de ilogalidade no feito presente. 

Inobstante a requercnte alegar qua bancas distintas participaram do certame pars a referida 

area de conhecimento, a mesma não junta documentacao probatoria a sustentar sua argumentacâO, 

portanto, entendo par nâo considerar tal alegacäo. 

Dado que so mostra presénte a caráter legal na conducao do presente processo, CONHEO 

do recurso, ao tempo em quo, consoànte 0 entendimento acima manifesto deixo do apreciar seu 

mérito. 

Ciència a interessada e ao CONDIR/IEAA. 

SYLVIO 	PUGA FRRflRA 
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