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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO-SENSU  
MESTRADO PROFISSIONAL INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 
 

 
A Comissão de Processo Seletivo do EDITAL 

01/2019/PPG/DHJUS/UNIR – Turma 2020, do PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇAO STRICTO-SENSU MESTRADO PROFISSIONAL 
INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA 
JUSTIÇA – PPG/DHJUS, analisou os recursos impetrados contra os resultados 
da prova escrita. Após análise da Comissão os resultados seguem abaixo: 

 
 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

RESULTADO 
FUNDAMENTO 

4242 
INDEFERIDO 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela manutenção da nota.  

4050 
INDEFERIDO 

Após a revisão da resposta à questão 01, da prova, a 
comissão deliberou pela manutenção da nota 

4339 
INDEFERIDO 

Após revisão das respostas às questões de número 
01,03 e 04, a comissão deliberou pela manutenção da 
nota.  

4259 
INDEFERIDO 

Após a revisão das questões 01 e 04 da prova, a 
comissão deliberou pela manutenção da nota.  

 
 

4337 
DEFERIDO  

parcialmente 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela alteração das notas das questões número 01 e 04, 
e pela manutenção das notas das demais questões. 
Com as alterações feitas a nota final da prova escrita foi 
modificada de 59 para 70.  

4292 
INDEFERIDO 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela manutenção da nota. 

4302 
INDEFERIDO 

Após a revisão das questões 01, 03 e 04 da prova, a 
comissão deliberou pela manutenção da nota. 

4222 
INDEFERIDO 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela manutenção da nota. 

4293 

DEFERIDO 
parcialmente 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela alteração da nota da questão número 03, e pela 
manutenção das notas das demais questões. Com a 
alteração da nota da questão 03, a avaliação final da 
prova escrita teve a nota modificada de  56,5 para 61.  

4221 
DEFERIDO  

parcialmente 

Após revisão da resposta à questão de número 03 a 
comissão deliberou pela alteração da nota final da prova 
de 78,5 para 81. 

4330 
DEFERIDO 

Após revisão da secretaria o(a) candidato(a) foi 
classificado entre os candidatos(as) da categoria de 
servidores(as)  TJ/RO 
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Porto Velho, 12 de março de 2020. 

 

 

MARCIO SECCO 

Presidente 

 

PATRÍCIA MARA CABRAL DE VASCONCELLOS 

Vice-Presidente 

 

APARECIDA LUZIA ALZIRA ZUIN 

Membro 

 

ESTÊVÃO RAFAEL FERNANDES 

Membro 

   


