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O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,  
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 24.289/2007-58 – 
GABINETE DO REITOR; 
 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Política Docente;  
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação, por unanimidade, da Plenária da 
Sessão Ordinária realizada no dia 08 de maio de 2007, 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º Dar nova redação aos Artigos 24 e 25 da Resolução nº 43/2001 deste 
Conselho, da seguinte forma: 
 

 “Art. 24. O parecer conclusivo da comissão examinadora, juntamente com 
toda a documentação referente ao concurso, inclusive com os gabaritos e chaves 
de respostas das provas escritas por itens, será enviado, no prazo máximo de    
10 (dez) dias, ao chefe do departamento para divulgação obrigatória das notas ou 
resultados atribuídos aos candidatos aprovados e reprovados, bem como dos 
gabaritos e chaves de respostas das provas escritas por itens e remetido ao 
conselho departamental para homologação.  
 

Parágrafo único. A homologação do concurso só será efetivada depois de 
esgotados os prazos previstos no Art. 25.  
 

Art. 25. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da divulgação 
obrigatória dos resultados do concurso, bem como dos gabaritos e chaves de 
respostas das provas escritas por itens, os candidatos terão direito a apresentar 
pedido fundamentado de revisão de julgamento de qualquer prova à comissão 
examinadora, mediante encaminhamento de solicitação ao chefe do 
departamento onde se realizou o concurso.  

 

§ 1º Ao candidato será concedida vista de sua prova discursiva; 
 

§ 2º A comissão examinadora terá prazo de até 30 (trinta) dias para se 
manifestar, por escrito, quanto ao mérito do pedido”. 
 

Art. 2º Revoga-se a Resolução nº 34/2002 deste Conselho. 
 

Sala das Sessões, 08 de maio de 2007. 
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