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DECISÃO

I – RAZÕES DE RECURSO
DHIOGO  DE  ARAÚJO  AGUIAR,  inscrito  no  processo  seletivo  simplificado  para

contratação  de  professor  substituto  na  área  de  Direito  Privado,  Edital  04/2016,  Processo  nº
23070.000348/2016-44, interpôs recurso contra a homologação das inscrições.

Alega,  em  síntese,  que  seu  mandatário  laborou  equivocadamente  e  cometeu  erro
material ao inscrever erroneamente o candidato na área de Metodologia da Pesquisa e Metodologia
a Extensão, quando devia tê-lo inscrito no certame objeto do presente processo. Pede, por fim, a
homologação de sua inscrição na área correta, qual seja Direito Privado.

É o relatório.

II – DO EXAME E DE SUA FUNDAMENTAÇÃO
Do exame dos argumentos do candidato e da documentação apresentada, verifico que a

inscrição do mesmo foi atempada e os documentos obrigatórios foram juntados, bem como que a
sua  formação  é  insuficiente  para  concorrer  à  vaga  de  professor  substituto  de  Metodologia  da
Pesquisa e da Extensão.

Com  isso,  há  elementos  suficientes  para  demonstrar  equívoco  do  mandatário  ao
inscrever o candidato em área equivocada, excedendo inclusive seus poderes específicos.

De  fato,  trata-se  de  erro  sanável  não  ocasionado  pelo  candidato  e  inapto  a  causar
prejuízo ao certame ou aos demais concorrentes. Com isso, assiste razão ao recorrente, havendo que
se retificar o ato para constar o nome do candidato no rol de inscritos na seleção aventada.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o que acima exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento para homologar a

inscrição do candidato DHIOGO DE ARAÚJO AGUIAR no processo seletivo simplificado para
contratação de professor substituto na área de Direito Privado.

Retifique-se a lista de inscritos da seleção de professor de Metodologia da Pesquisa e da
Extensão para excluir o nome do candidato.

Publique-se.

Cidade de Goiás, 10h45m do dia 18 de fevereiro de 2016.
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