
 
 

Resultado final dos títulos para o Cargo de Professor de Matemática T-20, 

conforme Edital 35/2021. 

 

EXAME DE TÍTULOS 

Aos 30 dias do mês de setembro de 2021, às 20:00h de forma remota, a Comisão 

de Avaliação, composta pelos: Prof. Dr. Péricles de Farias Borges (Presidente), o Prof. 

Dr. Lázaro de Souto Araújo (membro) e o Prof. Dr. Walter Esfrain Pereira (membro) para 

avaliar o recurso impetrado pela candidata Alexandra Chaves Braga. Como resultado 

foi realizada uma reavaliação de sua prova de títulos, onde a mesma passou por uma 

repontuação. Portanto, a candidata que antes havia ficado em terceiro lugar na prova 

títulos com pontuação de 45,75 pontos, após a recontagem, ficou com a seguinte 

pontuação, 85,75 pontos, passando de 3º lugar para 1° lugar na referida prova de títulos 

de acordo com a resolução 07/2017.  

Referente ao questionamento realizado pela candidata Alexandra Chaves Braga, 

de superficialidade na avaliação da prova de títulos por parte desta comissão, em nenhum 

momento houve uma análise sem seguir o estabelecido na resolução 07/2017. Esta 

comissão não pontuou, inicialmente, o título de doutorado, pois o mesmo não estava de 

acordo com os requisitos mínimos exigidos pelo edital n° 35/2021. Considerando os 

documentos apresentados e avaliados conforme tabela de pontuação do Anexo VII da 

Resolução nº 07/2017 do CONSEPE, obteve-se os seguintes resultados: o candidato 

Jonas Weverson de Araújo Silva obteve pontuação, 48,00 pontos, comprovados por 

meio de documentos constantes em seu Currículo Lattes, o que equivale a 55,98 pontos 

no Exame de Títulos; o candidato Renan Pires de Araújo obteve 47,10 pontos, 

comprovados também por meio de documentos constantes em seu Currículo Lattes, o que 

equivale a 54,93 pontos no Exame de Títulos; o candidato Juan Carlos Salcedo Sora 

obteve 28,00 pontos, comprovados também por meio de documentos constantes em seu 

Currículo Lattes, o que equivale a 32,65 pontos no Exame de Títulos. 

No Quadro 1, apresentado abaixo são sintentizados tais resultados, conforme 
Edital 35/2021-UFPB, DOU 20/08/2021, e como regem as resoluções do CONSEPE 

acima mencionadas. 

Quadro 1: Resultado do Exame de Títulos 

Candidatos em ordem de classificação Pontuação Prova de Títulos (PT) 

Alexandra Chaves Braga 85,75 100,00 

Jonas Weverson de Araújo Silva 48,00 55,98 

Renan Pires de Araújo 47,10 54,93 

Juan Carlos Salcedo Sora 28,00 32,65 
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Areia-PB, 03 de outubro de 2021. 
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