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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

  

DESPACHO

Interessado: Comissão de Seleção do Edital n° 94/2021/ProEC, para escolha de bolsista para
apoio à comunicação ins�tucional da Câmara de Extensão do ISS/BS.

C/C: Câmara de Extensão e Cultura: Ins�tuto de Saúde e Sociedade – Baixada San�sta

 

 

Durante o período do processo sele�vo relacionado ao Edital supra mencionado, a Assessoria
de Gabinete foi acionada, algumas vezes, pela candidata Alice Mota Iassia, com a demanda de tomar
conhecimento dos trâmites do processo sele�vo, havendo orientado a candidata a acompanhar o resultado
do processo sele�vo, através das publicações realizadas na página desta pró-reitoria, onde são publicizados
os editais e os resultados de todas as etapas de processos sele�vos de editais da ProEC, em atendimento ao
princípio cons�tucional disposto no Art. 37, da Cons�tuição Federal de 1988.

Contudo, após analisar a relatoria do processo sele�vo, constante no O�cio 6 (0643306), foi
constatado que o nome da referida candidata não constava entre os nomes indicados na ordem de
classificação. Após contato do gabinete com a vice-coordenação da CaEC-ISS/BS e exame dos documentos
encaminhados para a Comissão de Seleção, foi confirmado que os documentos da candidata Alice Mota
Iassia não foram encaminhados para a Comissão de Seleção, tendo em vista que o servidor de e-mail da
Unifesp enviou a mensagem e os documentos para a pasta de SPAM, o que não foi verificado pela equipe de
apoio administra�vo.

Ao constatar que a candidata Alice Mota Iassia não par�cipou do processo sele�vo, entende
esta Pró-reitoria que não foi atendido o princípio da igualdade, constante no preâmbulo da Cons�tuição
Federal, bem como não houve dolo, porque inexis�u a intenção de preterir a candidata no processo sele�vo.
Por esses mo�vos, solicita esta Pró-reitoria que:

1- Seja considerada nula a etapa de seleção, do Edital supra mencionado, cujo procedimento é
descrito no item 7 e subitens, da peça editalícia;

2- Sejam anulados quaisquer atos pra�cados em consequência do resultado do processo
sele�vo;

3- A Comissão de Seleção seja no�ficada a repe�r o processo sele�vo, nos termos do Edital,
incluindo todos os candidatos(as) inscritos(as), inclusive a candidata Alice Mota Iassia;

4- Tomem ciência desta decisão a coordenação da Câmara de Extensão e Cultura, do Ins�tuto
de Saúde e Sociedade, do Campus Baixada San�sta, e a Comissão de Seleção que atuou no referido processo
sele�vo, dando encaminhamento aos trâmites solicitados.

 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção 
Pró-reitora de Extensão e Cultura - ProEC 

UNIFESP
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Documento assinado eletronicamente por Raiane Patricia Severino Assumpção, Pro-Reitor(a) de
Extensão e Cultura, em 10/05/2021, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0687022 e o
código CRC A8133640.

Referência: Processo nº 23089.000965/2021-16 SEI nº 0687022
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