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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 Zoologia de Invertebrados; Edital nº 227/2016. 
 
Relator: Heloisa França Maltez 
 
Contexto e Histórico: 

Nesta relatoria está em avaliação a sugestão de nomes para a composição da 
comissão julgadora do concurso de professor adjunto, área Ciências Biológicas -  
subárea Zoologia de invertebrados; Edital nº 227/2016. Neste edital está prevista a 

contratação de dois docentes, sendo uma vaga para negros (Lei 12.990/2014). Foram 

deferidas sessenta e três (63) inscrições. 
A Profa. Dra. Vanessa Kruth Verdade, coordenadora do curso de Bacharelado 

em Ciências Biológicas, encaminhou a este conselho o formulário com composição da 
comissão julgadora, no qual estão elencados quatro membros titulares e quatro 
membros suplentes. Esta relatoria analisou o documento para verificar se está em 
conformidade com a Recomendação da Comissão de Vagas nº 3 de 22 de setembro 
de 2017. 
   
 
Avaliação: 

O formulário enviado com os nomes dos membros para compor a banda 
contempla as recomendações da comissão de vagas da UFABC. Vale ressaltar que a 
coordenação do bacharelado em Ciências Biológicas deve ter verificado com atenção 
se há conflitos de interesses, pois a vaga em questão apresenta um número elevado 
de candidatos (63 candidatos). Esse cuidado deve ter sido tomado para que adiante 
não haja impedimentos da banca sugerida. 

Esta relatoria sugere uma modificação na ordem de indicação dos membros 
titulares, devido a grande experiência na área do concurso e participações em bancas 
o quarto membro titular deveria ser colocado como primeiro membro titular 
(presidente). Os outros membros titulares indicados seguiriam na ordem seguinte da 
atual indicação (o primeiro passa a ser segundo e assim por diante). 

Em relação aos membros suplentes, após avaliar os currículos dos suplentes 
indicados, sugere-se a alteração na ordem indicada, o primeiro suplente deve passar a 
ser o quarto suplente, e os outros devem subir uma posição na indicação atual.  

 
Conclusão: 
Nos termos apresentados, a relatoria sugere as alterações descritas acima e 
recomenda a APROVAÇÃO da Composição de banca para concurso de professor 
adjunto, na área de Ciências Biológicas – subárea Zoologia de invertebrados; 
Edital nº 227/2016.  


