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Às treze horas e trinta minutos do dia dezoito de março de dois mil e vinte e dois, por meio remoto
através da plataforma Google Meet, ficam aprovadas, AD REFERENDUM, pelas prerrogativas que
me são concedidas como Chefe do Departamento de Contabilidade de Macaé (MCT) as alterações
no Barema quarenta e dois e a data do término do concurso público do Edital nº 140/2021 para
Professor Efetivo na área de Matemática, Métodos Quantitativos e Estatística aplicados à
Contabilidade do Departamento de Contabilidade de Macaé – MCT. Processo nº 23069.90021/202152. Alterações que foram sugeridas na reunião realizada às dez horas do dia dezoito de março de
2022, com a presença dos seguintes professores, que comporão a banca do concurso público para
Professor Efetivo na área de Matemática, Métodos Quantitativos e Estatística aplicados à
Contabilidade do Departamento de Contabilidade de Macaé- Edital nº140/2021: Paulo César Beggio,
Luciano José de Oliveira, Moacir Manoel Rodrigues Junior e Carla Macedo Velloso dos Santos. As
alterações são: Onde se lê: 1. Diploma de Doutor, Livre-Docência ou Notório Saber. Lê se: Diploma
de Doutor ou Livre-Docência. Acrescentar na nota de rodapé do Barema: Caso a maior pontuação
obtida no Grupo II seja inferior a 100 (cem) pontos, atribui-se como nota o número de pontos totais
do Grupo II obtidos por cada candidato; Caso a maior pontuação obtida no Grupo II seja superior a
100 (cem) pontos, atribui-se nota 100 ao candidato que obteve a maior pontuação total do Grupo II
e, usando a pontuação e a nota desse candidato como referência, atribui-se aos demais candidatos a
nota proporcional à sua respectiva pontuação. A data para o término do concurso fica alterada para
dia quatro de abril de dois mil e vinte e dois. Eu, Nilma de Fatima Bezerra de Moraes -Secretária,
lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo Chefe de Departamento, professor João Antônio
Salvador de Souza.
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