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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

SOBRE O RESULTADO DAS INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO
DFC/UFPB (RETIFICADO)

(EDITAL Nº 35 DE 18 DE AGOSTO DE 2021)

ÁREA: MATEMÁTICA ATUARIAL E DEMOGRAFIA

Vimos, por meio deste documento, CORRIGIR o documento denominado “RESULTADO Nº 2/2021 - CCSA - CCA
(11.01.13.13)”, cujo Nº do Protocolo é o 23074.092616/2021-95, publicado no site do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
da Universidade Federal da Paraíba em 09/09/2021.

O referido documento informa, de maneira indevida, que a inscrição do candidato WERTON JOSÉ CABRAL RODRIGUES
FILHO foi indeferida por falta de documentos comprobatórios do seu currículo.

O referido candidato, tendo verificado a não homologação de sua inscrição, contatou o DFC para ratificar que todos os
documentos haviam sido enviados dentro do prazo.

Assim, após a verificação por parte do DFC, constatou-se que o candidato de fato havia enviado a documentação em
questão.

O DFC, por sua vez, entrou em contato com a presidência da Banca Examinadora ("Comissão") para informar o ocorrido: o
candidato enviou a documentação completa ao e-mail do DFC, contudo, quando o DFC encaminhou o e-mail para a
presidência da Banca, o arquivo compactado (com os documentos comprobatórios do currículo) não foi enviado - o mesmo
foi bloqueado pelo Gmail, que o classificou como potencialmente perigoso em função do seu tamanho.

Tendo sido enviado pela secretaria do DFC os documentos faltantes, após análise dos mesmos por parte da Banca,
observou-se que estavam todos em conformidade com o Edital nº 35 de 18 de agosto de 2021, de maneira que a inscrição
do candidato WERTON JOSÉ CABRAL RODRIGUES FILHO foi homologada, tendo sido, portanto, corrigida a falha no
processo.

(Assinado digitalmente em 10/09/2021 16:44 ) 
AZAMOR CIRNE DE AZEVEDO FILHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1743642 

(Assinado digitalmente em 10/09/2021 16:07 ) 
FILIPE COELHO DE LIMA DUARTE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1375018 

(Assinado digitalmente em 10/09/2021 16:05 ) 
LUIZ CARLOS SANTOS JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1784969 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufpb.br/documentos/ informando seu
número: 3, ano: 2021, documento(espécie): RESULTADO, data de emissão: 10/09/2021 e o código de

verificação: add0e41ab5
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