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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR 

Concurso de Professor Substituto do DMIFC – Edital nº 11907/2021 
 

O Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária da Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhecimento dos interessados, o 

resultado da análise curricular do processo seletivo para professor substituto do DMIFC de 

acordo com as seguintes normas presentes no edital nº25830/2021: 
 

5.3. A análise do Currículo Lattes seguirá aos critérios objetivamente dispostos no Anexo IV.  
  

5.3.1. Não será aceita, para fins de comprovação da análise curricular, documentação ilegível, parcial, 

incompleta, extemporânea ou com erro de preenchimento e/ou digitação.  
  

5.3.2. Em caso de não comprovação de quaisquer das informações prestadas no ato da inscrição, o candidato não 

receberá a correspondente pontuação no processo seletivo simplificado.  
  

5.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota superior ou igual 70 (setenta) pontos na análise documental 

(valor máximo de 100 pontos), segundo critério estabelecido no Anexo IV.  
 

RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR  
 

Concurso Professor Substituto do DMIFC 

Candidato (CPF) PONTUAÇÃO Situação 

018657297-28  88 Aprovado (>70) 

084664647-19 100 Aprovado (>70) 

010839067-55  100 Aprovado (>70) 

009304110-13 80 Aprovado (>70) 

148790657-90 75 Aprovado (>70) 

050259706-28 20 Reprovado (<70) 

126792727-57 81 Aprovado (>70) 

051723597-88 88 Aprovado (>70) 

102860677-06  97 Aprovado (>70) 
 

6. DA INTERPOSIÇÂO DE RECURSOS  
  

6.1. Será permitido ao candidato interpor recurso em razão de sua classificação e sem efeito suspensivo, de acordo 

com o cronograma definido por cada Unidade Acadêmica. O prazo para interposição de recurso é de 05 (cinco) 

dias úteis, após a divulgação do resultado, de acordo com o disposto no art. 56 da Lei Estadual nº 5427/09; e 

deve ser feito por meio de endereço eletrônico fornecido pela Unidade responsável pelo certame.  
  

6.1.1 Na interposição de recurso, fica vedado ao candidato anexar novos documentos para ser 

objeto da análise documental, conforme definido no item 3.7.2.  
  

6.1.2 No recurso interposto deverá constar o nome completo do candidato, o e-mail (se houver), 

telefone e endereço para contato, assim como a motivação pela qual compreende que a 

pontuação objetiva não foi realizada de modo adequado.  
  

6.2 Não será admitido recurso apresentado fora do prazo ou em desacordo com o estipulado neste Edital.  
  

6.3 A decisão final da Comissão Julgadora sobre os recursos será soberana e definitiva, não existindo, desta forma, 

recurso contra o resultado do recurso.  
  

6.4 Não serão aceitos recursos via postal ou via fax ou fora do prazo preestabelecido, ou outro meio que não seja 

através de endereço eletrônico indicado pela Unidade Acadêmica.  
 

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021. 

Comissão Julgadora 

Concurso de professor substituto do 

Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária 


