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PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REVISÃO
DO STATUS DA INSCRIÇÃO RECEBIDA DA CANDIDATA Nº 22.40.4000073-0:

A Comissão Organizadora de Concurso Público instalada pela Portaria FFP Nº 17/2022 (doc.
SEI nº 38278004) deliberou o seguinte acerca de solicitação de revisão do status da inscrição, recebida da
candidata nº 22.40.4000073-0 e protocolada por e-mail (doc. SEI nº 43040268), em razão da inalteração do
status "pendente - aguardando pagamento", mesmo após a efetivação do pagamento do respectivo boleto:

1. A candidata regurlamente encaminhou e-mail em 14/11/2022 relatando que efetivou sua inscrição e
quitou o respectivo boleto de pagamento gerado pelo PROSSIM, sem que, contudo, houvesse
alteração no status de sua inscrição, persistindo a informação "pendente - aguardando pagamento";

2. Na mesma data a presidente da Comissão Organizadora, abaixo subscrita, encaminhou o problema à
equipe técnica do PROSSIM, que, em resposta no dia 17/11/2022, não havia constatado a
confirmação do pagamento da respectiva taxa de inscrição, ocasião em que se requereu o fornecimento
do comprovante de pagamento à candidata para uma segunda averiguação;

3. Em 18/11/2022, conforme estava previsto no Edital, fez-se a divulgação da listagem dos candidatos
regularmente inscritos, sem prejuízo ao andamento da averiguação em curso, e nessa mesma data a
candidata recorrente encaminhou o mencionado comprovante de pagamento, o qual foi encaminhado
em seguida à equipe técnica do PROSSIM;

4. Em 21/11/2022 a equipe técnica do PROSSIM encaminhou-nos resposta à consulta fomulada, onde se
lê "que foi realizada a confirmação manual da inscrição da candidata na Seleção 2022.404 Professor
Adjunto - Ciências Humanas / Sociologia e Antropologia. Inscrição: 22.40.4000073-0";

5. Nesses termos, uma vez identificado o problema, e considerando que a razão assiste à candidata,
decidiu-se por retificar a listagem divulgada no último dia 18/11/2022, com vistas à inclusão da
recorrente e posterior postagem no PROSSIM.

São Gonçalo, 21 de novembro de 2022.
 

ANA PAULA BARCELOS RIBEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão Organizadora
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva, Subchefe do
Departamento de Ciências Humanas, em 22/11/2022, às 00:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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http://www.ffp.uerj.br/
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
43040309 e o código CRC 3206CFB2.
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