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Prezados candidatos do concurso Edital PRGDP nº 104/2018 – área de Gestão Social, Democracia e 
Participação 
 
 

Tivemos um problema na parametrização do sistema de gerenciamento do concurso e os recursos 
complementares (sobre os logs do sistema) protocolados até a data de ontem, 10/4/2019, dos 
candidatos: Leandro Garcez Targa, Camila Maria Risso Sales e Juliana Anacleto dos Santos, ficaram 
disponíveis para os demais candidatos. 

O comunicado de ontem foi recebido e confirmado por todos, exceto a candidata Ana Paula Antunes 
Martins, porém, em horários diferentes, alguns antes do fechamento do sistema (23h59min59) e outros 
depois. Desta forma, não sabemos se os demais candidatos que não protocolaram os recursos 
complementares ontem não o fizeram porque não tiveram interesse, ou, porque não conseguiram 
(indisponibilidade do sistema). 

Considerando o princípio da isonomia, para que todos os candidatos tenham rigorosamente a mesma 
oportunidade de incluir o recurso e o mesmo tempo para contrarrazoar acerca dos demais recursos, 
mantemos o prazo inicialmente fixado no sistema para a contrarrazão destes três referidos recursos 
(dois dias úteis) - dias 11/4 e 12/4/2019, até as 23h59min59s. 

Para os demais candidatos que não protocolaram seus recursos complementares, em função do 
comunicado do dia 10/4/2019, o sistema será reaberto assim que todos manifestarem ciência desta 
comunicação. 

Em função do ocorrido, a DGTI está preparando o SIG para aceitar dois períodos de recursos e 
contrarrazão distintos. 

Para os recursos protocolados pelos candidatos acima citados, uma vez que ficaram disponíveis para 
todos, o período de contrarrazão termina amanhã, 12/4/2019, às 23h59min59s. 

Para os demais candidatos que queiram protocolar o recurso complementar (Valderi de Castro 
Alcântara, Érica Aline Ferreira Silva, Gisele Heloise Barbosa e Ana Paula Antunes Martins) o sistema será 
reaberto, por mais um dia útil, tão logo todos os interessados manifestem ciência e o prazo de 
contrarrazão será de dois dias úteis, subsequentemente. 

  

Atenciosamente, 

 

Georges Zouein 
Diretor  da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas 
PRGDP/UFLA 


