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JULGAMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E/OU
RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA
ETAPA - ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES, CONFORME
BAREMA 2 (ANEXO VII) DO EDITAL Nº 41, DE 13 DE ABRIL DE
2022

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO
SENSU EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DO IF BAIANO, CAMPUS
SERRINHA
A candidata CAMILA ALVES ROSA SANTOS apresentou recurso contestando a
pontuação de 18,0 (dezoito pontos) divulgada no dia 06 de junho de 2022 pela Comissão de
Seleção. Eis o teor do recurso: "Após a publicação da segunda fase obtive o resultado
parcial de 18 pontos. Porém conforme envio de documentos comprobatórios a pontuação
deveria perfazer a média de 20 pontos. Portanto, reencaminho o documento que comprova
a participação como bolsista de extensão e solicito por gentileza, a análise dos pontos
neste certame".
Após receber o recurso, a Comissão de Seleção analisou novamente o Barema 2
(Anexo VII) preenchido pela candidata e os documentos comprobatórios apresentados
durante a inscrição.
No referido barema, preenchido pela candidata, constavam as seguintes
informações: - Segundo Curso de Graduação (1,5); - Participação como Bolsista em Projetos
de Pesquisa durante a Graduação (2,5); - Participação como Bolsista em Projetos de
Extensão durante a Graduação (2,5); Participação como Bolsista em Projetos de Ensino
durante a Graduação (2,5); - Apresentação de Trabalhos em Eventos Cientíﬁcos (6,0); Certiﬁcado de Curso de Curta Duração (4,0); - Exercício da Docência no Ciclo de
Alfabetização (1,5).
Ao preencher o barema com as informações acima, a candidata indicava
pontuação total, na segunda etapa, de 20,5 (vinte vírgula cinco pontos).
No entanto, a Comissão de Seleleção constatou que:

- A candidata não apresentou documento comprobatório de participação como
bolsista em projeto de pesquisa durante a graduação, enviando APENAS espelho de grupo
de pesquisa do qual participou (imagem fornecida pela Plataforma do CNPQ). Salienta-se
que espelhos de grupo de pesquisa não comprovam participação como bolsista em
projetos, haja vista que o pesquisador pode estar inscrito em um grupo de pesquisa sem,
necessariamente, vincular-se a um projeto de pesquisa. Mais: grupos de pesquisa e projetos
de pesquisa são atividades distintas, que não devem ser confundidas.
- A candidata não apresentou documento comprobatório do exercício da
docência no Ciclo de Alfabetização por um ano, conforme indicado no barema 2 (Anexo VII),
preenchido pela própria candidata.
Considerando as constatações acimas informadas, a Comissão de Seleção
deliberou por NÃO ACATAR o recurso apresentado pela candidata. Além disso, decidiu por
corrigir o RESULTADO PRELIMINAR, pois a reanálise dos documentos comprovou que a
pontuação da candidata deve ser de 16,5 (dezesseis vírgula cinco pontos), e não de 18,0
(dezoito pontos) como foi preliminarmente divulgado.
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