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Aos quatorze dias de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio da plataforma Zoom,
reuniu-se a Comissão Examinadora do processo sele vo simplificado para professor voluntário para a
disciplina Direito Internacional e Direitos Humanos do Departamento de Direito Público da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, estando presentes os professores Carla Ribeiro
Volpini Silva, designada como Presidente da banca, Lucas Carlos Lima e José Luiz Borges Horta, todos
membros da Comissão Examinadora. Registradas as presenças dos candidatos Larissa de Oliveira
Elsner, Rafael Santos Morais, Rafael Zelesco Barre o, Roberta Cerqueira Reis e Valéria Emília de
Aquino. Ausente a candidata Fernanda Rezende Mar ns. Instalados os trabalhos, a Presidente
determinou o início do processo sele vo. Indicado o professor Lucas Carlos Lima como secretário da
banca. Considerando o que determina o edital, e após deliberação da Comissão, a senhora presidente
informou que será dada a preferência aos candidatos com tulo de doutorado, portanto, a primeira
rodada de entrevistas seria realizada somente com candidatos Roberta Cerqueira Reis e Rafael
Zelesco Barreto e dispensou os demais candidatos. Comunicou, também que o resultado da primeira
rodada de entrevistas seria anunciado em sessão pública às onze horas e trinta minutos, momento no
qual seria comunicado aos demais candidatos se seria necessário entrevistá-los ou não.  Assim iniciou-
se o processo sele vo simplificado com as entrevistas realizadas na seguinte ordem: Roberta
Cerqueira Reis e Rafael Zelesco Barreto. Após as entrevistas a banca procedeu à análise do
currículo. A Comissão Examinadora u lizou como critérios para a classificação a qualificação
acadêmica, a disponibilidade para dedicação à disciplina, a mo vação, experiência com o ensino à
distância e a afinidade temá ca com as áreas de direito internacional e direitos humanos. Após as
entrevistas e com base nos currículos apresentados, em sessão pública, a banca deliberou e decidiu
que ambos os candidatos foram aprovados e, pela classificação conforme quadro a seguir, deverá ser
convocado o candidato aprovado em primeiro lugar para o exercício das funções.

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

1º lugar    Rafael Zelesco Barreto    80 

2º lugar     Roberta Cerqueira Reis  75 

 

Professora Carla Ribeiro Volpini Silva

Presidente da Banca

 

Professor Lucas Carlos Lima
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Secretário da Banca

 

Professor José Luiz Borges Horta

Documento assinado eletronicamente por Lucas Carlos Lima, Professor do Magistério Superior,
em 15/10/2021, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Borges Horta, Professor do Magistério
Superior, em 15/10/2021, às 11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Carla Ribeiro Volpini Silva, Subchefe de
departamento, em 15/10/2021, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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
1020101 e o código CRC F82765DC.

Referência: Processo nº 23072.253080/2021-99 SEI nº 1020101
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