RESPOSTA DE RECURSO - EDITAL 002/2019
PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR PARA GRADUAÇÃO

Candidato: Carlos Eduardo Santos da Silva
Disciplina: Inteligência Empresarial
Resultado: Indeferido

O senhor Carlos Eduardo Santos da Silva, no dia 27 de Março de 2019 as 11h30 foi
convidado a iniciar a segunda e terceira etapa da avaliação concurso Público,
destinado à CONTRATAÇÃO de docentes para o Centro Universitário Fundação
Santo André – FSA (Edital nº 002/2019), para a disciplina de Inteligência Empresarial.
O candidato foi informado que a banca examinadora iria realizar a prova de títulos, a
mesma foi realizada em conjunto com o candidato que apresentou a documentação
comprobatória em relação à sua carreira acadêmica, a saber: graduação em
comunicação social; pós-graduação Latu Senso em Marketing; e, Mestrado em
Educação, arte e história da cultura. O que acarretou em 20 pontos para o referido
concurso, pois o mestrado foi considerado fora da área (10 pontos) e a pós-graduação
Latu sensu foi considerada dentro da área (10 pontos). Após a realização da prova de
títulos o candidato foi informado que o edital previa a ministração de uma aula teste de
15 minutos, sendo o tema sorteado e informado em data que antecedeu o referido
exame. O candidato apresentou a aula teste sobre o tema “Informações gerenciais e
táticas” e obteve uma nota de 97 (de 0 a 100). Após a finalização do exame foi
realizado uma consulta ao Pró-reitor da PROGRAD da instituição devido a dúvida
sobre os requisitos mínimos para concorrer a vaga de docente da disciplina
supracitada, pois o edital especifica que para concorrer a essa vaga o candidato
deveria apresentar graduação em Administração, Sistemas de informação ou áreas
afins, com no mínimo especialização. Em resposta a PROGRAD nos informou que a
graduação em Comunicação social não é área afim das graduações indicadas no
edital. Assim a candidatura do senhor Carlos Eduardo Santos da Silva foi considerada
DESCLASSIFICADA por não perfazer os requisitos mínimos do edital nº 002/2019
para a vaga de Docente da disciplina Inteligência Empresarial.

