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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

REITORIA

  

  

DESPACHO

Processo nº 23804.000653/2021-71

Assunto: Apreciação do parecer da banca acerca do recurso impetrado pelo candidato Tahirá Endo
Gonzaga no âmbito do concurso regido pelo Edital nº 11/IHLM/2021

 

À Direção do Instituto de Humanidades e Letras,

À Comissão de Seleção,

 

Considerando:

1) A necessidade máxima de ações preventivas enquanto perdurar o estado de calamidade pública de
importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19);

2) A modalidade remota de realização do concurso regido pelo Edital nº 11/IHLM/2021;

3) A ausência de norma específica no Edital nº 11/IHLM/2021 sobre o tema de desclassificação por atraso;

4) Que em sua justificativa, o candidato alega “problemas técnicos de acesso à internet”, reconhecendo que só
obteve o mesmo após “30 minutos de atraso”, o que também impossibilitou o candidato de cumprir o que
constava no Comunicado publicado no sítio oficial da Unilab no dia 12 de abril de 2021: “Caso o candidato
identifique qualquer problema, informar imediatamente à instituição através do envio de email para
secmales@unilab.edu.br com cópia para selecaori@unilab.edu.br”, tendo em vista que se o problema era de
conexão não havia como se enviar um e-mail;

5) Que o candidato ao falar do problema às 9h:41min:02seg manifesta consideração ao pleito, pois poderia não
ter entrado na sala para dizer que sua conexão esteve inoperante;

6) Que “problemas técnicos de acesso à internet” devem ser considerados quando se usa modalidade remota para
a realização de concurso.

 

Delibero sobre a reconsideração da desclassificação de Tahirá Endo Gonzaga e recomendo que o candidato seja
incluído no grupo 7.

mailto:selecaori@unilab.edu.br
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Segue para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A), em
22/04/2021, às 23:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0267851 e o
código CRC 56BA5B3B.
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