UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO

ATA DA PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VOLUNTÁRIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO DO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG.
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, por meio da plataforma
Zoom, reuniu-se a Comissão Examinadora do processo seletivo simplificado para professor
voluntário para a disciplina Direito Tributário do Departamento de Direito Público da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, estando presentes os professores Werther
Botelho Spagnol, designado como Presidente da Banca, André Mendes Moreira e Valter de
Souza Lobato, todos membros da Comissão Examinadora, devidamente nomeados pelo
Departamento de Direito Público. Instalados os trabalhos, o Presidente designou como
Secretário o Professor Valter de Souza Lobato e determinou o início do processo seletivo,
determinando que as entrevistas deveriam ser realizadas pela ordem alfabética dos inscritos.
Neste sentido, o primeiro a ser chamado foi o candidato Cleuber Lucio Santos Junior que não
conseguiu conexão para realizar a entrevista. Por isso, o Presidente determinou a continuidade
das entrevistas, autorizando que o candidato retornasse ao final para nova tentativa. Assim,
iniciou-se o processo seletivo simplificado com as entrevistas dos candidatos Lucas Azevedo
Paulino, Lucas Augusto Tomé Kannoa Vieira e Marina Soares Marinho. Ao final, novo contato
foi realizado com o candidato Cleuber Lucio Santos Junior, mas não houve sucesso na conexão
de maneira satisfatória. Em virtude disso, mesmo após a assessoria técnica da Faculdade
prestada ao candidato, ele não conseguiu conectar seu áudio, tendo novamente falhado a
conexão. Ato contínuo, a Banca deliberou pelo contato com o candidato via telefone constante
de seu currículo, sem sucesso. A Banca ainda tentou contato por e-mail, mas também não
obteve sucesso. Após esperar por mais de 15 minutos, a banca deliberou por não mais
aguardar, tendo sido considerado o candidato ausente, o que acarreta a sua desclassificação.
Dando continuidade, a banca – seguindo o padrão do Departamento de Direito Público –
estabeleceu um barema sintético para pontuação do currículo, bem como fixou uma nota de 0
(zero) a 5 (cinco) pontos para a entrevista, tendo sido obtida a pontuação, conforme quadro a
seguir:
Candidato: Lucas Azevedo Paulino
Critérios

Pontuação

Tempo de Experiência Docente

1,0 ponto por semestre

Titulação

3,0 pontos por doutorado
2,0 pontos por Mestrado
3 pontos
1,0 ponto por Pós-Graduação latu sensu

Publicação nos últimos três anos
(artigos em periódicos Qualis,
capítulo de livro, livro)

0,5 ponto por artigo ou capítulo de livro
ou organização de livro
4,5 pontos
1,5 pontos por livro

Monitoria

0,5 ponto por semestre exercido
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Nota do Candidato
3 pontos

0,5 pontos
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Entrevista

4 pontos

Total

15 pontos

Candidato: Lucas Augusto Tomé Kannoa Vieira
Critérios

Pontuação

Tempo de Experiência Docente

1,0 ponto por semestre

8 pontos

Titulação

3,0 pontos por doutorado
2,0 pontos por Mestrado
1,0 ponto por Pós-Graduação latu sensu

3 pontos

Publicação nos últimos três anos ( 0,5 ponto por artigo ou capítulo de livro
artigos em periódicos Qualis, ou organização de livro
capítulo de livro, livro)
1,5 pontos por livro

6 pontos

Monitoria

0 pontos

Nota do Candidato

0,5 ponto por semestre exercido

Entrevista

3 pontos

Total

20 pontos

Candidato: Marina Soares Marinho
Critérios

Pontuação

Tempo de Experiência Docente

1,0 ponto por semestre

8 pontos

Titulação

3,0 pontos por doutorado
2,0 pontos por Mestrado
1,0 ponto por Pós-Graduação latu sensu

2 pontos

Nota do Candidato

Publicação nos últimos três anos ( 0,5 ponto por artigo ou capítulo de livro
artigos em periódicos Qualis, o organização de livro
capítulo de livro, livro)
1,5 pontos por livro
Monitoria

0,5 ponto por semestre exercido

Entrevista

8,5 pontos

0
5 pontos
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Total

23,5 pontos

Feitas as observações acima e considerando a pontuação obtida, a Banca Examinadora apurou
o seguinte resultado: 1° lugar: Marina Soares Marinho; 2° lugar: Lucas Augusto Tomé Kannoa
Vieira; 3º lugar: Lucas Azevedo Paulino. Nada mais havendo, o Senhor Presidente declarou
encerrada a sessão. Belo Horizonte, três de novembro de dois mil e vinte.

Professor Werther Botelho Spagnol
Presidente

Professor André Mendes Moreira
Professor Valter de Souza Lobato

Documento assinado eletronicamente por Andre Mendes Moreira, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 13:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Werther Botelho Spagnol, Professor do Magistério
Superior, em 05/11/2020, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Valter de Souza Lobato, Professor do Magistério
Superior, em 06/11/2020, às 08:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0350137 e o código CRC 61D01B5A.
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