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NOTA TÉCNICA Nº 02/2019 PROAE 
 

Petrolina/PE, 11 de junho de 2019. 
 

Assunto: Decisão de Anulação - Ato Administrativo de Anulação do Resultado Parcial do Edital 
01/2019 – PROAE/SELEÇÃO UNIFICADA 2019, por vícios no certame. 
 
 
  Relativo ao Resultado Parcial do Edital 01/2019 – PROAE/SELEÇÃO UNIFICADA 
2019, divulgado em 05 de junho de 2019, foi constatado pela Equipe Técnica de Serviço Social 
da PROAE que houve vício quanto à aplicação do percentual previsto no Anexo I do Edital, 
referente à “Definição da pontuação quando houver mais de uma escolha na prioridade do/a 
estudante para fins de concorrência no PAE”. Foi observado que o sistema não aplicou o 
percentual previsto no Edital, causando distorções e ilegalidades que devem ser corrigidas pela 
Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, em observância ao Princípio da 
Autotutela que possibilita anular ou revogar seus atos administrativos. 

  Considerando que o Artigo 53 da LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999, 
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Onde: 

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” 

  Diante do exposto, anula-se o Resultado Parcial do Edital 01/2019 – 
PROAE/SELEÇÃO UNIFICADA 2019, que fora disponibilizado no site 
http://portais.univasf.edu.br/proae no dia 05 de junho de 2019, tornando-a mesma sem 
efeito. 

  Nesta oportunidade divulgamos o novo Resultado Parcial do Edital 01/2019 – 
PROAE/SELEÇÃO UNIFICADA 2019, após correção das informações no sistema PAE. 

  A interposição de recursos poderá ser realizada até às 23 horas e 59 minutos 
do dia 13 de junho de 2019. 

 
Clébio Pereira Ferreira  

Pró-Reitor de Assistência Estudantil 
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