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Ofício 036/2019 - CLAA                                            Juiz de Fora, 08 de novembro de 2019. 

De: Interlocutora do PET e Presidente do CLAA 

       Edna Maria Gonçalves de Souza 

Ao: Professor Dr. Maurício Leonardo Aguiar Molina 

       Candidato à vaga tutor PET Engenharia Civil 

 

Assunto: Resposta ao Recurso Administrativo Hierárquico destinado ao CLAA  

  Considerando o teor do recurso protocolado pelo candidato Professor Dr. Maurício 

Leonardo Aguiar Molina em 05 de novembro de 2019, o CLAA convocou a comissão de seleção 

para tutor do PET Civil para reunião realizada no dia 08 de novembro de 2019 às 8h30 min na sala 

de reuniões das Pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora com o objetivo de prestar 

esclarecimentos sobre o processo seletivo. 

 Houve a concordância dos membros do CLAA, por unanimidade, sobre a resposta da 

comissão de seleção ao requerimento do candidato através da ata da reunião publicada em 06 de 

novembro de 2019. 

 O CLAA considerou que as questões levantadas no requerimento referentes ao Edital nº 

02/2019 não procedem neste momento, tendo em vista que o Edital CLAA nº02/2019 foi publicado 

em tempo hábil, com antecedência de 08(oito) dias ao período da inscrição. Além disso, o CLAA 

considera também que não é o momento de questionar o Edital nº 02/2019 por já serem conhecidos 

os candidatos e resultados parciais do processo. 

 Assim, o CLAA decidiu por elaborar a retificação do Edital nº 02/2019, alterando o 

cronograma e destacando que as entrevistas serão gravadas, para fins de maior transparência no 

processo. Decidiu, ainda que a comissão de seleção deverá dar continuidade ao processo. 

Colocamo-nos à disposição. 

Atenciosamente,  

      Juiz de Fora, 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

Edna Maria Gonçalves de Souza 

Presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação da UFJF (CLAA-UFJF) 


