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João Pessoa-PB, 01 de Outubro de 2021

No primeiro dia de outubro de 2021 reuniram-se em sessão pública remota, no endereço
https://meet.google.com/aid-uszf-tuc, os professores doutores Adna Cristina Barbosa de Sousa e
Ian Porto Gurgel do Amaral, na qualidade de titular e presidente, respectivamente, da banca
examinadora do concurso para professor substituto da área de conhecimento Biologia Molecular, edital
35/2018 para julgamento de recurso contra o resultado provisório da prova didática. A hora e o local da
reunião foram divulgados no site do concurso,
http://www.cbiotec.ufpb.br/cbiotec/contents/noticias/processo-seletivo-simplificado-para-
professor-substituto-area-biologia-molecular-dbcm, e via e-mail para o interessado no recurso.
Também estava presente a candidata Joanna Gardel Valverde Galvão, que permaneceu na reunião
por toda sua duração. Iniciados os trabalhos, o presidente da baca examinadora informou a ausência
devidamente justificada da relatora, Profa. Dra. Sandra Rodrigues Mascarenhas, que havia sido
escolhida previamente em sorteio para o relato do único recurso recebido contra o resultado provisório
da prova didática, solicitado pelo candidato Douglas Jardim Messeder de Alvarenga. Nos termos do
item 7.3.1., o presidente procedeu à leitura do parecer da relatora Profa. Dra. Sandra Rodrigues
Mascarenhas. Ao final da leitura de cada um dos pontos arguidos pelo candidato, o presidente colocou
a decisão da relatora em votação para que os demais membros da banca emitissem seus votos. Ao
longo do parecer e ao seu final, a relatora Profa. Dra. Sandra Rodrigues Mascarenhas decidiu pela
manutenção da nota atribuída ao candidato Douglas Jardim Messeder de Alvarenga, decisão que foi
seguida pelos professores doutores Adna Cristina Barbosa de Sousa e Ian Porto Gurgel do Amaral.
Esgotados os recursos, o presidente da banca examinadora deu por finalizados os trabalhos da
sessão e lavrou a presente ata.
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