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

E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 
 
 
 

 
 
 
Em reunião realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

dezenove os integrantes da Comissão de Processo Seletivo do EDITAL 
01/2018/PPG/DHJUS/UNIR – Turma 2019, do PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇAO STRICTO-SENSU MESTRADO PROFISSIONAL 
INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA 
JUSTIÇA – PPG/DHJUS, responsáveis pela avaliação da prova escrita 
analisaram os recursos impetrados contra os resultados da prova escrita. Após 
análise da Comissão os resultados seguem abaixo: 

 
 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

RESULTADO 
FUNDAMENTO 

829 
INDEFERIDO 

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

1263 
INDEFERIDO 

Após a revisão das respostas às questões 1, 3 e 4 da 
prova, a comissão deliberou pela manutenção da nota 

1302 
INDEFERIDO 

Após revisão das respostas às questões de número 1,3 
e 4, a comissão deliberou pela manutenção da nota.  

1323 
INDEFERIDO 

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

1324 
INDEFERIDO 

Após revisão das respostas às questões de número 3 e 
4, a comissão deliberou pela manutenção da nota. 

1332 
INDEFERIDO 

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

1338 
INDEFERIDO 

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

1347 
INDEFERIDO 

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

1356 
INDEFERIDO 

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

1361 
INDEFERIDO 

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

1364 DEFERIDO 
parcialmente 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela alteração da nota de 72,5 para 73. 

1373 
INDEFERIDO 

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

1384 
DEFERIDO  

parcialmente 

Após revisão das respostas às questões de número 1 e 
4, a comissão deliberou pela alteração da nota de 73 
para 75. 

1402 
DEFERIDO  

parcialmente 

Após revisão da somatória das notas do avaliador 2 a 
comissão alterou o resultado da nota deste avaliador de 
53 para 55. Após revisão das respostas às questões de 
número 3 e 4, a comissão deliberou pela manutenção da 
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nota das mesmas. A nota final após alterações passou 
de 57 para 58. 

1427 DEFERIDO 
parcialmente 

Após a revisão integral da prova, a comissão deliberou 
pela alteração da nota de 60,5 para 65. 

 
 

 

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2019. 
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