
FES 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sr. ALAN CÉSAR SELES em razão 

do resultado da pontuação da Prova de Titulos do Processo Seletivo Simplificado - PSS 

002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa comissão se manifesta da 
seguinte forma: 

1.O recurso foi protocolado tempestivamente, conforme edital do PSS; 

2. O candidato alega que a pontuação aferida pela comissão não corresponde 

pontuação apresentada por ele, tendo em vista que fornecerá documentação 
comprobatória em momento oportuno, de acordo com o que dispõe súmula 266 do STJ. 

Assim, solicita revisão quanto a pontuação. 
Dito isso, passe-se à análise. 

Em resposta à solicitação do candidato, a Comissão informa que a comprovação 

dos documentos referentes aos titulos deve ocorrer no ato de inscrição, sob pena de não 

serem aceitos, conforme item 1.7 e 1.7.1 e 4.2.1 do edital. Veja-se:
1.7 As inscriçöes serão feitas exclusivamente de forma presencial, onde os 

candidatos deverão entregar no Setor de Protocolo da Fundação de Ensino 

Superior
horário das 8h às 11h30min ou das 13h30min às 18h, a Tabela de Atribuição 
de Pontos (ANEXO ) devidamente preenchida juntamente com demais 

de Goiatuba (FESG) no 

documentos já impressos, direcionando-os à Comissão Especial do PSS 
EDITAL O02/2021. 

1.7.1 É de inteira responsabilidade do candidato a formalização do protocolo 
presencial do formulário e documentos necessários, bem como a retirada de 

seu comprovante de protocolo. 

4.2.1 Para as inscrições os candidatos deverdo imprimir, preencher e assinar a 
Ficha de Inscrição e Tabela de Atribuição de Pontos - Avaliação de Titulos 
bem como juntar cópias dos documentos relativas aos Titulos indicados na 
mencionada tabela de atribuição de pontos, sod pena de não serem aceitos 

Em contrapartida, o requerente preencheu a "Tabela de Atribuição de Pontos" e 

juntou, no ato de inserição, os seguintes itens e documentos: 

participaçao em projetos de extensão ou pesquisa: declanou 3 

participaçðes, computando-se 1,5 ponto; 
artigos publicados na área de seleção nos últimos 5 anos em revista 
cientifica: declarou uma publicaçdo, perfazendo-se 0,5 ponto; 



Ill- participação em bancas de monografias ou TCC nos últimos 5 anos: 

declarou participação em duas bancas; 
declaração de titulação referente à Pós graduação Lato Sensu ou IV- 

Residência Médica. 

Ao analisar os documentos comprobatórios, a Comissão verificoue consideroua 

pontuação dos itens Ie II como corretas e itens III e IV como incorretas. 

No que tange ao item II, não se considerou a pontuação observada pelo candidato, 
tendo em vista que essa participação em bancas de monografia deve ocorrer como 

professor orientador ou examinador. Perceba-se que o solicitante juntou ao processo de 

seleção um relatório de acompanhamento de monografia como aluno ouvinte. Portanto, 

esse item não foi aceito como foma de pontuação. 

Já no que se refere ao item IV, não foi apresentado nenhum documento que 

comprove a referida titulação em curso de Pós-graduação Lato Sensu. Pelo contrário, o 

que há é apenas uma declaração de que o referido curso está em andamento e que a 

documentação comprobatória de conclusão será apresentada no ato da contrataçãão, 

conforme dispõe súmula 266 do STJ. 

Alerta-se, no entanto, que o presente caso diverge do entendimento do tribunal ora 

citado pelo requerente, uma vez que o enunciado sumulado se refere à documentação para 

o exercício do cago e o presente processo seletivo exige a documentação para a 

classificação na prova avaliaçâão de títulos. 

Perceba-se que não há como classificar o candidato, se não há documentos que 

comprovem a conclusão do referido curso. Assim, quanto a esse último item, não há que 

se falar em pontuar. 

Pelo exposto, a presente Comissão recebe o pedido de revisão tempestivamente, 

mas o INDEFERE totalmente. 

Portanto, mantém-se como pontuação final da prova de avalição de títulos o total 

de 2,0 pontos. 

Rogério Henrique Ohhira 
Presidente da Comissäão 

M. 
Tamyres Borges Cardoso Macedo Juldisandra Amélia 

Membro da Comissão Membro da Comissão 



FESG 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sra. ANNA SARAH SOARES 

ALVES em razão do resultado da pontuação da Prova de Títulos do Processo Seletivo 

Simplificado - PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 

comissão se manifesta da seguinte forma: 

A candidata protocolou recurso tempestivamente e solicitou informações sobre a 

possibilidade de remanejamento da inscrição da especialidade de "Gestão Ambiental" 

para a especialidade de Geografia, tendo em vista que esta seria sua área de sua formação. 

Dito isso, passe -se a análise. 
No presente caso, a requerente se inscreveu para concorrer à especialidade de 

Gestão Ambiental" e declarou, na inscriç�ão, que a área de sua respectiva formação era 

de "Geografia". No entanto, a candidata não juntou nenhum documento comprobatório 
da "Tabela de atribuição de Pontos" referente à formação exigida para a especialidade de 

"Gestão Ambiental", motivo esse que a desclassificou do certame por desconformidade 

aos itens 2.4 e quadro II do edital n° 02/2021: 
2.4 A área de formação exigida para inscrição é descrita no QUADRO IIa seguir. 

QUADROII 

GRADUAÇÃO 
EXIGIDA 

CADASTR0 
DE 

VAGA TITULAÇÃO MÍNIMA 
S 

RESERVA 
Especialização na área da 

graduação exigida ou área 

afim 
Gestão Ambiental 0 04 

Ademais, não é possível a alteração da "especialidade" que se pretende concorrer 

pela banca examinadora, tendo em vista que isso é de responsabilidade do candidato, no 

ato de inscrição, conforme dispõe item 3.1 do edital.
3.1. As inscrições serão feitas exclusivamente pela Ficha de Inscrição e 

Tabela de Atribuição de Pontos (ANEXO ) devidamente preenchida pelo 
candidato, impressa, assinada entregue juntamente com as cópias dos 

respectivos titulos, no Setor de Protocolo da Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba (FESG), dentro do prazo de inscrições." 
Nesse sentido, a Administração Pública deve estar vinculada ao edital 

disciplinador do presente certame, sob pena de se ferir princípios de legalidade e 

impessoalidade previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

Por todo exposto, a comissão INDEFERE TOTALMENTE o recurso interpostoe 
mantém a decisão de desclassificação da candidata no processo seletivo n° 02/2021. 

Rogério Henrique Ohhira 
Presidente da Comissão 

Tamyres Bbrges Cardoso Macedo Juldisandra Amélia 
Membro da Comissão Membro da Comissão



FES 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pela Sra. LUCILLA RIBERIRO AVILA 

em razão do resultado da pontuação da Prova de Títulos do Processo Seletivo 
Simplificado PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 

comissão se manifesta da seguinte forma: 

1.O recurso foi protocolado tempestivamente, conforme edital do PSS; 

2. A candidata alega que a pontuação aferida pela comissão não corresponde com a 

pontuação apresentada por ela na Tabela de Atribuição de Pontos. 

RESPOSTA À REVISÃO 

A candidata alega que a sua pontuação no tempo de docncia é 15,0 (quinze) 

pontos, ou seja, valor total dos pontos disponibilizados. 

O Anexo I do Edital 002/2021, traz a TABELA DE ATRIBUIÇ DE PONTos, 

que deveria ser preenchida e comprovada pelo candidato. 

Portanto, o Item "Tempo de Docência em sala (Graduação/Pós-graduação), na 

Coluna "Unidade", tem a seguinte informação, "Máximo de 10 semestres", e a coluna, 
"Pontos por semestre", com a seguinte informação, "1,5 por semestre". Veja-se que 
todos esses Itens, o edital faz referência ao semestre, ou seja, seis meses, ou, conforme o 

calendário acadêmico, primeiro ou segunda metade do ano. 

Saliente-se que o calendário pode ser definido de várias formas, anual, 12 meses, 

semestral, 6 meses, trimestral, 3 meses, bimestral, 2 meses e mensal, 1 mês, no caso do 

edital, a exigéncia é "POR SEMESTRE", ou seja, 6 meses, ou prinmeiro ou seguindo 

semestre letivo. 

Nesse sentido, a Comissão do PSS atribuiu para a candidata a nota 13,5 (treze e 

cinco) ou seja, a comissão considerou que ela comprovou apenas 9 (nove) SEMESTRES, 

conforme documentos juntados, no ato de inscrição. Isso porque a requerente apresentou 

DECLARAÇÃO de tempo de serviço com data de Admissão de 01/05/2017, 01/05 e pelo 

calendário Acadêmico, corresponde ao início do 2° Bimestre letivo. 

Observe-se que, apesar disso, a candidata iniciou suas atividades docentes no 

segundo Bimestre letivo. Sendo assim, a comissão não contabilizou esse periodo como 

Semestre. Dessa forma a comissão INDEFERE o pedido da candidata nesse Item. 

A requerente também alega ter divergência na nota atribuída na "Participação em 

projetos de extensão ou de pesquisa", alega que tem 2,0 (dois) pontos e que comprova 



esses pontos. A comissão atribuiu para a candidata nesse Item, 2,0 (dois) pontos e, 
portanto, não há dìvergência nessa pontuaç�o. 

A candidata afirma ter comprovado 1,5 pontos em artigos publicados nos últimos 

S anos. A Comissão, por sua vez, na revisão de títulos, atribuiu a nota 2,0 (dois), conforme 
a candidata havia colocado na Ficha de Atribuição de Titulos. Dessa forma, a comissão 

mantém a nota 2,0 pontos nesse Item. 

A candidata afirma ter 1,0 (um) ponto de orientação de TCC e 2 (dois) pontos em 

participação em Banca de TCC. Nesse item, a Comissão não divergiu nessas notas durante 

a avaliaçãão de títulos, mantendo 1,0 ponto para orientação de TCC e 2,0 pontos para a 

participação em Bancas de TCC. 

Veja-se que a única divergência entre as notas atribuídas pela candidata e as notas 

aferidas pela Comissão, é do tempo de docência o qual a Comissäão já julgou pelo 

indeferimento do pedido. 

Nesse sentido e conforme documentos juntados no ato de inscrição, a requerente 

consagrou 26,00 (vinte e seis) pontos. 

Por todo o exposto, a Comissão do PSS, resolve INDEFERIR a majoração da 

nota e mantem a nota 26,5 (vinte e seis inteiros e cinco décimos) para a candidata. 

Rogério Henrique Ohhira 

Presidente da Comissão 

Tamyres Borges Cardoso Macedo 
Juldisandra Amélia 

Membro da Comissão 
Membro da Comissäo 



FESG 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sra. NATHANY ROSA DE 
OLIVEIRA em razão do resultado da pontuação da Prova de Títulos do Processo 
Seletivo Simplificado - PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 

comissão se manifesta da seguinte forma: 

A candidata protocolou recurso tempestivamente e solicitou revisão da somatória 
das notas. 

Dito isso, passe -se a análise. 

No presente caso, a requerente preencheu a "Tabela de Atribuição de Pontos" e 
arguiu os seguintes requisitos: 

Tempo de docência em sala: a candidata declarou 15 pontos. No entanto, a 
comissão considerou 7 semestres e não os 10 declarados pela requerente, 
totalizando 10,5 pontos, conforme documentação apresentada (01/08/2018 a 
31/07/2019; 01/08/2019 a 03/08/2020; 03/08/2020 a 31/01/2021 até a presente 

data). 
Publicação de artigos em revista científica na área de seleção nos últimos 5 anos: 

1 artigo, perfazendo 0,5 ponto; 
.Orientação de monografia ou TCC nos últimos 5 anos: 3 trabalhos, totalizando 3 

pontos; 
Participação em bancas de monografia ou TCC nos últimos 5 anos: 5 trabalhos, 
computando-se 5 pontos; 

.Titulação referente à Pós-graduação Lato Sensu: declarou 3 pontos, 

Nesse sentido, a Banca Examinadora revisou e confirmou um total de 22,00 (vinte 
e dois) pontos referentes à Tabela de Atribuição de Pontos, conforme devidamente 

divulgado no resultado preliminar da pontuação de titulos. 

Por todo exposto, a comissão INDEFERE TOTALMENTE o recurso interposto e 
mantém a decisão de desclassificação da candidata no processo seletivo n' 02/2021. 

AA 
Rogério Henrique Ohhira 

Presidente da Comissão 

Tamyres Borges Cardoso Macedo Juldisandra Amélia 

Membro da Comissão Membro da Comissão 



FESs 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sr. SILVIO LUIZ DE CARVALH10 
em razão do resultado da pontuação da Prova de Titulos do Processo Seletivo 
Simplificado PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 
comissão se manifesta da seguinte forma: 

O candidato protocolou recurso tempestivamente e solicitou informações sobre os 
itens considerados válidos na pontuação da prova de títulos. 

Dito isso, passe -se a análise. 
No presente caso, o requerente se inscreveu para concorrer à especialidade de 

"Agronomia". Na tabela de atribuição de pontos, o candidato asseverou que: 
Tempo de docência em sala: declarou o tempo de 10 semestres, computando-se 
15 pontos, o que foi acolhido pela comissão; 
Autoria e execução de projetos de extensão ou de pesquisas: nenhum ponto 
Participação em projetos de extensão ou de pesquisa: declarou 4 projetos, 
perfazendo 2 pontos, o que foi aceito. 
Autoria de livros nos últimos 5 anos: declaração de 3 obras, que foram aceitas 
pela comissão, totalizando 3 pontos; 
Artigos publicados na área de seleção nos últimos 5 anos em revistas cientificas: 
declaração de 2 trabalhos, que foram aceitos. Total de 1 ponto; 
Orientação de monografia ou TCC nos últimos 5 anos: declaração de 5 bancas, 
computando-se 5 pontos, que foram aceitos; 
Participação em bancas de monografia ou TCC nos últimos 5 anos: declaração de 
5 trabalhos, computando-se 5 pontos, os quais foram aceitos pela comissão;
Declaração de mestrado: o candidato declarou possuir pontuação referente à 
titulação de mestre. No entanto, o documento juntado ao ato de inscrição não 
comprova a conclusão do referido curso, mas sim que está na fase de diplomação. 
Nesse sentido, no que tange à pontuação referente ao título de mestre, a presente 
comissão não considerou os 3 pontos declarados. Assim, nesse quesito, o 
candidato não recebeu pontuação.
Por conseguinte, o candidato recebeu como pontuação referente à prova de títulos 

um total de 31 pontos. 
Por todo exposto, a comissão INDEFERE TOTALMENTE o recurso interposto 

e mantém a decisdo de desclassificação da candidata no processo seletivo n° 02/2021. 

Rogério Henrique Ohhira 
Presidente da Comissão 

Tamyres Borges Cardoso Macedo 
Membro da Comissão 

Juldísandra Amélia 
Membro da Comissão 



FESG 
Fundação de EnsinO 
Superlor de Golatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sra. PAULA RODRIGUES DE 

MELO em razão do resultado da pontuação da Prova de Títulos do Processo Seletivo 

Simplificado - PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 

comissão se manifesta da seguinte forma: 

A candidata protocolou recurso tempestivamente. No entanto, não especificou 

contra qual inserição interpôs recurso. 

A requerente solicita a revisão da decisão de desclassificação e que se atribua a 

devida pontuação aos títulos apresentados. Por fim, caso não haja a reconsideração da 

decisão, que se envie o recurso para a Assessoria Jurídica da FESG. 

Para isso, argumenta que o edital não faz exigência de graduação para o cargo 

pretendido. Alternativamente, argumenta que a Lei n°9.394/96, artigo 66, permite que o 

notório saber, reconhecido por Universidade com curso de doutorado, na área supra a 

exigência de formação. Ao final, suscitou possível precedente referente à certame 

anterior. 

Dito isso, passe -se a análise. 

No presente caso, a requerente se inscreveu para concorrer às especialidades de 
"Engenharia Civil" e "Agronomia ou Engenharia Agronômica'" e declarou, nas duas 

inscrições, que a área de sua respectiva formação é de "Arquitetura e Urbanismo". 

Ademais, a candidata não juntou nenhum documento comprobatório da "Tabela de 

atribuição de Pontos" referente à especialidade de Agronomia. 

No que tange a decisão de desclassificação da candidata nas duas inscrições, a 
presente comissão entende que essa foi prolatada corretamente, uma vez que o edital traz 
como exigência a graduação de "Agronomia ou Engenharia Agronômica" e " Engenharia

Civil', conforme regra estabelecida no item 2.4 e quadro II do edital n° 02/2021. Veja: 

2.4 A área de formação exigida para inscriçaão é descrita no QUADRO II a seguir. 
QUADRO II 

GRADUAÇÃO 
EXIGIDA 

VAGACADASTRO 
DE TITULAÇÃO MÍNIMA S 

RESERVA 
Agronomia ou 
Engenharia 

Agronomica 

Especialização na área da 
graduação exigida ou área 
afim 

03 09 



Especialização na área da 

graduação exigida ou área 

afim 
Engenharia Civil 02 06 

rise-se que não se trata de uma mera exposição do curso, mas sim da graduação 

exigida para a especialidade escolhida pela candidata. Portanto, ainda que se alegue ser 

possuidora de título de mestre, essa titulação, por sua vez, não supre a exigEncia 

estipulada no edital do presente processo seletivo. 

No que tange à alegação respaldada no artigo 66, parágrafo único da Lei 

n9.394/96, essa também não deve ser acolhida, vez que não traz nenhum suporte legal 
para a candidata se inscrever em uma área com exigência de fornmação específica. 

Saliente-se que o referido dispositivo legal apenas dispõe que, para atuar no ensino 

superior, é preciso ter Pós Graduação, prioritariamente em programas de mestradoe 

doutorado. Já o parágrafo único, este dispõe que o candidato de "notório saber" 

(concedido por universidade), no caso de não possuir título de pós-graduação poderá ter 

suprida a exigência de título acadêmico, podendo exercer o magistério superior. 

Observe-se, no entanto, que a candidata não comprovou ser possuidora dessa condição. 

Em relação à alegação de suposto precedente ocorrido em 2019, esse argumento 

também não deve ser acolhido, uma vez que as regras disciplinadoras do certame de 

2021-2 são estabelecidas no edital de n° 02/2021. Nesse sentido, a Administração 

Pública deve estar vinculada ao edital disciplinador do presente certame, sob pena de se 

ferir principios de legalidade e impessoalidade previstos no artigo 37, caput, da 

Constituição Federal. 

Por todo exposto, a comissão INDEFERE TOTALMENTE o recurso interposto e 

mantém a decisão de desclassificação da candidata no processo seletivo n° 02/2021. 

Rogério Henrique Ohhira 
Presidente da Comissão 

Tamyres Borges Cardoso Macedo Juldisandra Amélia 

Membro da Comissäo Membro da Comissão 



ES 
Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba 

Em atendimento ao recurso submetido pelo Sr. TATIANA CARVALHO 

FARIA em razão do resultado da pontuação da Prova de Títulos do Processo Seletivo 

Simplificado PSS 002/2021 da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, essa 

comissão se manifesta da seguinte forma: 

A referida candidata apresentou tabela de atribuição de pontos e documentos em 

prazo destinado à fase recursal. No entanto, não formulou nenhum pedido de revisão de 

nota. 

Saliente-se que, ao enviar documentação dentro do prazo recursal, com alteração 

da "Tabela de Atribuição de Pontos", a candidata descumpriu com regra estipulada no 

item 4.2.4 do edital. Note-se: 

4.2.4 Os documentos apresentados fora das especificações contidas neste 

Edital não ser�o aceitos sob hipótese algum. 

Dessa maneira, não há que se falar em recurso, uma vez que não foi apresentado 

qualquer pedido nesse sentido. 

Assim posto, INDEFERE a documentação apresentada. 

Rogério Henrique Ohhira 
Presidente da Comissão 

Tamyres Borges Cardoso Macedo Juldisandra Amélia 
Membro da Comissão Membro da Comissão 




