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Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2018. 
 
 
Expediente: Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências 
Biológicas – subárea Biologia de Criptógamas; Edital nº 227/2016 
 
Relator: Silvio Ricardo Gomes Carneiro 
 
Contexto e Histórico: 
As sugestões de nomes em avaliação neste relatório remetem à composição da 
comissão julgadora do concurso de professor adjunto, área Ciências Biológicas – 
subárea Biologia de Criptógamas; Edital nº 227/2016.  
 
Para este relato, analisamos a solicitação de composição da comissão julgadora para 
aprovação da comissão de vagas, encaminhada pelo coordenador do curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas, profa. dra. Vanessa Kruth Verdade, 
disponibilizada apenas aos conselheiros deste centro pela Intranet, nos termos do art. 
20 do Decreto nº 7724/2012.  
 
Em vistas das responsabilidades atribuídas pela Recomendação da Comissão de 
Vagas nº 3 de 22 de setembro de 2017, noto que os procedimentos de análise dos 
currículos, a fim de evitar quaisquer “intempéries”, foram devidamente encaminhados 
pela coordenação do curso.  

 
 
 
Avaliação: 
A sugestão dos nomes indicados segue os padrões solicitados por nossa instituição: 

a) Titularidade reconhecida na área, com hierarquia legitimamente justificada para 
a distribuição das funções, sobretudo a presidência da banca; 

b) Respeita a composição da comissão, com maioria composta por membros de 
instituição externa, garantindo a idoneidade dos processos.  

c) Respeita as recomendações da Comissão de Vagas tanto no que diz respeito 
às instituições dos membros da comissão julgadora serem localizadas no 
Estado de São Paulo, quanto na composição que prima pela “igualdade de 
gênero” (Resolução nº 2, de 06 de abril de 2017).  

d) Verificado se há conflitos de interesses, nada indica a incompatibilidade com os 
nomes sugeridos.  

 
Conclusão: 
Nos termos apresentados, o relator recomenda a APROVAÇÃO da Composição 
de banca para concurso de professor adjunto, na área de Ciências Biológicas – 
subárea Biologia de Criptógamas; Edital nº 227/2016, sem qualquer alteração na 
proposta.  


