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Trata-se o presente de Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR 
SUBSTITUTO do Departamento de Tecnologia de Alimentos - DTA/CTDR, Edital 
Reitor Nº 100, de 04/10/2017, área de conhecimento CONTROLE DE QUALIDADE NA 
AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS. 

 

Constam do Processo os seguintes documentos: 

 Portaria Nº 201/2017 CTDR–DTA de designação da Comissão de Seleção do 
Concurso para professor substituto do Departamento de Tecnologia de Alimentos – 
DTA, na área de conhecimento “Controle de qualidade na agroindústria de alimentos” 
– folha 1; 

 Diário Oficial da União - Publicação do Edital Reitor Nº 100, de 4 de outubro de 2017, 
que trata do processo seletivo simplificado para professor substituto – folhas 2 e 3; 

 Documento a ser entregue aos candidatos por ocasião da inscrição constando das 
seguintes informações: banca examinadora, entre titulares e suplentes, tema da prova 
didática e calendário estimativo do concurso – folhas 4 e 4v; 

 Requerimentos de inscrições, protocolos de entrega e recebimento de documentação, 
comprovante de pagamento das inscrições (GRU), curriculum vitae, documentos e 
declarações exigidas pelo edital – folhas 5 a 409; 

 Relação de pedidos de inscrição emitida pela Comissão em 13/10/2017 – folha 410; 

 Requerimento de inscrição e documentação recebida por via postal – folhas 411 a 460; 

 Relação complementar de pedidos de inscrição recebidos por via postal, emitida pela 
Comissão em 16/10/2017 – folha 461; 

 Requerimento de inscrição e documentação recebida por via postal – folhas 462 a 522; 

 Segunda relação complementar de pedidos de inscrição recebidos por via postal, 
emitida pela Comissão em 17/10/2017 – folha 461; 

 Portaria Nº 218/2017 CTDR – DTA revogando a Portaria Nº 201/2017 CTDR – DTA 
devido a existência de impedimento de integrantes da Comissão e designando nova 
Comissão de Seleção do Concurso para professor substituto do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos– folha 524; 



 Declarações de inexistência de impedimento da nova Comissão de Seleção do 
Concurso – folhas 525 a 530; 

 Documento de divulgação das médias da prova didática do concurso para professor 
substituto – folha 531; 

 Documento de divulgação das notas da prova de títulos do concurso para professor 
substituto – folha 532; 

 Relatório Conclusivo da Comissão de Seleção – folhas s/ nº; 

 Designação e encaminhamento, em 14/11/2017, da chefia Departamental para a 
presente signatária relatar o processo em questão – folha s/ nº. 

 
Análise 
O relatório da Comissão de Seleção do Concurso para Professor Substituto cumpri 

as exigências da Resolução CONSEPE/UFPB Nº 07/2017, Edital Reitor Nº100/2017 e 
prazos legais. 

Observa-se que foram deferidas todas as 7 (sete) inscrições, no entanto, uma 
candidata não compareceu para o sorteio dos temas e ordem das provas didáticas, dois 
candidatos não se apresentaram para prova didática e apenas uma candidatada não 
entregou o Plano de Aula. 

As três candidatas remanescentes do certame obtiveram notas superiores a 70 
(setenta) pontos na prova didática, participando assim do Exame de títulos. 

A Comissão de Seleção do Concurso para Professor Substituto após criteriosa 
avaliação apresentou resultado final do processo seletivo simplificado para professor 
substituto do Departamento de Tecnologia de Alimentos - DTA/CTDR, na área de 
conhecimento “Controle de qualidade na agroindústria de alimentos”, as candidatas 
Paloma Lima da Silva (aprovada e classificada), Makarenna Del Carmen Chaves Portugal 
Zegarra (aprovada) e Malanna Kauanne Gomes do Nascimento (aprovada). 

 
Parecer 
Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído obedecendo às 

exigências legais e que a Comissão desempenhou suas atividades com lisura e 
imparcialidade, emitindo relatório conclusivo com a aprovação e classificação da 
candidata Paloma Lima da Silva, sou de parecer FAVORÁVEL à indicação da mesma 
para o cargo de Professor Substituto do Departamento de Tecnologia de Alimentos - 
DTA/CTDR, na área de conhecimento “Controle de qualidade na agroindústria de 
alimentos”. 

Este é o parecer, salvo melhor juízo deste conselho departamental. 
 

 
João Pessoa/PB, 14 de novembro de 2017. 
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