CENTRO DE HUMANIDADES

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Direção do Centro de Humanidades vem prestar esclarecimentos a respeito do
Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar A, Nível 1, área de
Libras, realizado pela Unidade Acadêmica de Letras da UFCG, através do Edital nº 29,
de 09 junho de 2015, retificado pelo Edital nº 31, de 16 de junho de 2015.
Informamos aos interessados que por força de Recomendação do Ministério
Público Federal a etapa escrita do referido concurso foi anulada, bem como todos os
outros atos que derivaram dele. Entretanto, a área de Língua portuguesa não sofrerá
alterações.
Informamos, ainda, que será elaborado novo calendário, com realização das
etapas previstas para o mês de fevereiro/2016, esse será publicado no Diário Oficial da
União e página da Instituição.
Abaixo, torna-se público a Recomendação nº 59/2015 - MPF e a resposta emitida
pela Direção do Centro de Humanidades – CH/UFCG.

Campina Grande, 13 de novembro de 2015.

Luciênio de Macêdo Teixeira
Diretor do CH
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CENTRO DE HUMANIDADES

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 2711/2015 – MPF/PRM-CG/ASPS
Ref. Procedimento Administrativo Nº 1.24.001.000277/2015-20
À Sua Excelência a senhora Acácia Soares Peixoto Suassuna
Procuradora da República no Município de Campina Grande – PB.
Senhora Procuradora:
Informamos que, cientes do teor da Recomendação Nº 59/2015, referente ao
Procedimento Administrativo Nº 1.24.001.000277/2015-20, impetrado por Alexandre
Madson da Silva Souza e outros e que dispõe sobre possíveis irregularidades na
condução do Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Auxiliar A, Nível 1,
área de Libras, realizado pela Unidade Acadêmica de Letras da UFCG, através do Edital
nº 29, de 09 junho de 2015, retificado pelo Edital nº 31, de 16 de junho de 2015, foi
acatada em sua totalidade.
Informo, ainda, que será publicado novo calendário para realização das etapas
do certame, previstas para o mês de fevereiro de 2016, bem como a reformulação da
Comissão Examinadora sem a presença do professor citado na Recomendação.
Saliento que, neste caso, em que pese as denúncias, não houve má fé da banca
examinadora, mas uma tentativa de otimizar o trabalho e dar paridade (entre
ouvintes e surdos) com a inclusão de um quarto membro da banca – ainda que de
forma consensual por todos os envolvidos – mas que fere a Resolução Nº 04/2014 em
seu anexo I, artigo 13. Lamentamos o ocorrido que, infelizmente, engendrará mais
uma vez os esforços físicos, psicológicos e financeiros dos candidatos e novo
investimento logístico por parte da UFCG.
Por fim, como a Recomendação pede a anulação da etapa escrita, esta Direção
de Centro entende que a prova será aplicada tendo como candidatos aqueles que lá
compareceram na primeira oportunidade, excluindo-se o que, por um motivo ou outro
declinaram da etapa escrita e, consequentemente, de todo o certame.
Campina Grande, 12 de novembro de 2015.
Certo de termos a mesma compreensão, atenciosamente.

Prof. Dr. Luciênio de Macêdo Teixeira
Diretor do Centro de Humanidades – CH/UFCG
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