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A Comissão de Seleção do Edital PPGD n. 05/2019 Turma Especial Segundo Semestre
de 2019 torna público o resultado dos Recursos da Avaliação do CV Lattes.
Comissão de Seleção
Edital PPGD n. 05/2019
Turma Especial Segundo Semestre de 2019

Candidata de inscrição n. 49 Caricia Hercília Alves Oliveira dos Santos
Recursos ns. 379 e 380 de 16/07/2019
A candidata solicita a pontuação referente à publicação de um artigo e encaminha cópia em anexo. Ao verificar os
documentos anexados no ato de inscrição observou-se que a candidata deixou de encaminhar a Ficha de
Autoavaliação, bem como cópia do CV Lattes, recebendo Zero pela avaliação preliminar do CV Lattes. Consultada a
plataforma Lattes não tem registro de publicação, mas tão somente da apresentação de trabalho em evento científico,
em conformidade com o Atestado anexado ao Recurso. Após discussão a Câmara do PPGD vota por unanimidade
pelo indeferimento do Recurso pois não há registro de publicação no CV Lattes como exigido no Edital do processo
seletivo.

Candidato de inscrição n. 14 Cristian Ramires Almeida
Recursos ns. 381 e 382 de 16/07/2019
O candidato solicita o reconhecimento da pontuação referente aos artigos publicados, bem como da proficiência em
língua estrangeira. Anexa o Certificado de Proficiência da FURG em espanhol, bem como os Certificação de
apresentação de trabalho na MPU FURG. Ao verificar o CV Lattes do candidato, observa-se o registro de trabalhos
apresentados na MPU, em participação em eventos, o que de fato, não caracteriza publicação nos termos do Edital
05/2019. O Certificado de Proficiência emitido pela FURG atende às exigências do Edital. Após discussão a Câmara
do PPGD deferiu parcialmente o Recurso para conceder os 05 pontos da proficiência em língua estrangeira, deixando
de conceder a pontuação pelos trabalhos apresentados na MPU, pois não se trata de publicação completa nos termos
do Edital 05/2019.

Candidato de Inscrição n. 16 Giuseppe Ramos Maragalhoni
Recurso n. 383 de 16/07/2019
O candidato pede: “Em primeiro lugar, não foi atribuída pontuação pelo Diploma de Graduação em Direito, obtido
pelo Recorrente junto a Universidade Católica de Pelotas, que, conforme Edital, corresponde a 05 (cinco) pontos. Em
segundo lugar, também não foi atribuída pontuação pelo Certificado de Pós Graduação Lato Sensu em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho, concluída junto a Universidade Anhanguera-Uniderp, que também equivale a 05
pontos, conforme Edital. Por fim, pugna o Recorrente, ainda, pela atribuição de pontuação referente ao Certificado de
Pós Graduação Lato Sensu em Direito Tributário: Tributos em Espécie, concluída junto a Universidade Federal do
Rio Grande do Sul - UFRGS, que também equivale a 05 pontos, conforme Edital. Deste modo, requer a atribuição de
15 pontos para o Recorrente, sendo cinco referente ao Diploma de Graduação, cinco ao Certificado de Conclusão da
Pós Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e mais cinco referente ao Certificado de Conclusão da
Pós Graduação em Direito Tributário: Tributos em Espécie, tudo conforme documentos anexos. Nestes termos, pede
deferimento.” O Candidato deixou de encaminhar a sua Ficha de Autoavaliação do CV Lattes nos termos do Edital.
Equivoca-se ao afirmar que haveria pontuação pela conclusão do Curso de Direito. Contudo, anexa os respectivos
Certificados de Conclusão de Curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do Edital. Após discussão a Câmara do
PPGD, por unanimidade, defere parcialmente o recurso para lhe conceder 10 pontos pelos Certificados de Conclusão
do Curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do Edital.

Candidata de Inscrição n. 04 Márcia Lopes Diniz
Recurso n. 384 de 17/07/2019
A candidata solicita o reconhecimento dos pontos pela conclusão do Curso de Especialização, cujo Certificado segue
em anexo. A Câmara do PPGD defere por unanimidade o recurso para atribuir os 05 pontos pela conclusão do Curso
de Especialização nos termos do Edital.

