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SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br>

Retorno dos pares e parecer final da Comissão- Edital 02/2020 
4 mensagens

ADRIENE SANTANNA <adriene@ufop.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 08:58
Para: DEPARTAMENTO DE LETRAS <delet@ufop.edu.br>, SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br>

Prezada Narita, 

Seguem os pareceres dos professores do Delet a respeito da candidata que se inscreveu na condição de que
pessoa com deficiência no processo seletivo Edital 12/2020.

Deste modo, considerando que os docentes e a comissão técnica - equipe que compõe a comissão multidisciplinar-
apontaram a ausência de documentação comprobatória da condição de pessoa com deficiência (PCD), a solicitação
da candidata de pleitear a vaga de PCD foi indeferida. 

Atenciosamente, 

Adriene Santanna 

--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: DEPARTAMENTO DE LETRAS <delet@ufop.edu.br> 
Data: qua., 24 de fev. de 2021 às 00:14 
Assunto: Re: Candidata com deficiência - Edital 02/2020 
Para: ADRIENE SANTANNA <adriene@ufop.edu.br> 
Cc: SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br>, Chefia do DELET <chefia.delet@ufop.edu.br> 

Boa tarde, Adriene!

Segue as declarações de três professores efetivos do Delet como solicitado.

Agradeço a atenção.
Abraço,
Élio.

Em ter., 23 de fev. de 2021 às 11:44, ADRIENE SANTANNA <adriene@ufop.edu.br> escreveu: 
Prezado Élio, bom dia. Como vai?
 
A composição da Comissão Multidisciplinar é regulamentada por legislações sobre validação de
inscrições de PCD em processos seletivos/concursos. Aqui, na UFOP, a Portaria PROAD nº
117/2019 traz a composição dessa comissão. Envio anexo a portaria para conhecimento. 
 
Caso a candidata tivesse enviado os documentos de comprovação da condição de PCD, nós
conversaríamos com os docentes e técnicos da comissão para analisar as informações
apresentadas, a articulação com o ambiente de trabalho, isto é, sobre as limitações e as barreiras
que a candidata enfrentaria na realização das suas atividades docentes, assim como pensar,
brevemente, sobre recursos de acessibilidade necessários a sua participação plena na UFOP. A
linha de trabalho da comissão iria nesse sentido. 
 
Vi o seu e-mail relatando que meu e-mail foi para spam. Mas caso queira encaminhar este e-
mail aqui para os membros para explicar como funcionaria a comissão, fique à vontade.  
 
Sigo à disposição. 
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Adriene 
 
 
Em ter., 23 de fev. de 2021 às 11:21, DEPARTAMENTO DE LETRAS <delet@ufop.edu.br> escreveu: 

Bom dia!
 
Preciso de orientações a respeito dessa "solicitação de verificação/validação da candidata com deficiência", não
sabemos do que se trata para poder encaminhar. Além da inscrição, a candidata nos encaminhou apenas o
currículo e os títulos.
 
Não encontramos no edital nada a respeito de verificação e/ou validação.
 
Aguardo orientações,
Att,
Élio.
 
 
 
Em ter., 23 de fev. de 2021 às 10:58, SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br> escreveu: 

 
Prezados
 
Para finalizar a decisão da comissão, a Adriene precisa do retorno dos docentes do DELET, conforme ela já
solicitou ao departamento.
Ficamos no aguardo.
 
Att.,
Isabela 
---------- Forwarded message --------- 
De: ADRIENE SANTANNA <adriene@ufop.edu.br> 
Date: ter., 23 de fev. de 2021 às 10:43 
Subject: Candidata com deficiência - Edital 02/2020 
To: SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br> 
 
 
Prezadas,
 
Segue anexo uma cópia dos e-mails trocados entre a comissão de técnicos. Todos os
avaliadores indeferiram a inscrição.
 
Solicitei ao DELET que encaminhasse a solicitação de verificação/validação da candidata
com deficiência no processo seletivo edital. 
Não tive retorno ainda do DELET, mas acredito que o contato direto de vocês facilitará o
processo.
 
Continuo à disposição.
 
Adriene Santanna
 
 
--  
Adriene Santanna
Pedagoga/Educação Especial
Mestre em Educação
 
 
 
--  
Equipe CPMP
Coordenadoria de Provimento e Movimentação de Pessoal
PROGEP/UFOP
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(31) 3559-1247 
 
 

Remetente notificado por  
Mailtrack 

 
 
--  
Elioandrey Santos Gerçossimo
Secretário do Delet - Departamento de Letras
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Universidade Federal de Ouro Preto - Campi Mariana
(31) 3557-9404

 
 
--  
Adriene Santanna
Pedagoga/Educação Especial
Mestre em Educação
 

--  
Elioandrey Santos Gerçossimo
Secretário do Delet - Departamento de Letras
Instituto de Ciências Humanas e Sociais
Universidade Federal de Ouro Preto - Campi Mariana
(31) 3557-9404
--  
Adriene Santanna
Pedagoga/Educação Especial
Mestre em Educação

3 anexos

Declaração inscrição Adelma - Rodrigo.docx 
61K

Declaração inscrição Adelma - Ada.docx 
73K

Declaração Eliane.docx 
74K

SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 09:40
Para: ADRIENE SANTANNA <adriene@ufop.edu.br>

Recebido.

Obrigada!
Att.;
[Texto das mensagens anteriores oculto]

SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 09:40
Para: ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES <isabela@ufop.edu.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

Declaração inscrição Adelma - Rodrigo.docx 
61K

Declaração inscrição Adelma - Ada.docx 
73K
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Declaração Eliane.docx 
74K

ISABELA PERUCCI ESTEVES FAGUNDES <isabela@ufop.edu.br> 24 de fevereiro de 2021 10:39
Para: SUBSTITUTO APMP <substituto@ufop.edu.br>

Ok, Na, você está divulgando como, o email mesmo?
O melhor seria pedir uma declaração da comissão né? Mas talvez nesse momento fique difícil, por causa das
assinaturas.
Se estava fazendo com o email antes, pode continuar, ok?
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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