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Resultado dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da
Avaliação de Títulos
Edital IFBA nº 02 de 20 de agosto de 2021
Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Professores Substitutos

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professores
Substitutos do Edital IFBA nº 02 de 20 de agosto de 2021, designada pela Portaria nº 1866 de 28
de maio de 2021 da Reitoria do IFBA, no uso de suas atribuições, torna público o Resultado dos
recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos adiante descrito.
É assegurado exclusivamente aos/às candidatos/as cujos recursos tiveram por resultado a
expressão “DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada” o direito de interpor recurso
contra a pontuação que lhes foi atribuída, que poderá ser exercido até o dia 17/11/2021
através do envio de mensagem de e-mail com as razões recursais e a identificação do/a
candidato/a (nome e área de conhecimento) para o e-mail da Comissão Organizadora
(profsubstituto.sfl@ifba.edu.br), considerando que, como não havia sido feita a avaliação de
suas respectivas pontuações anteriormente (por atribuição da nota zero pelo item 7.3.9 do
edital), esse direito não lhes foi facultado até o momento. Aconselhamos, nessa hipótese,
“copiar e colar” o endereço de e-mail para evitar erro de digitação e os consequentes
prejuízos desse erro. Ressalta-se que só será levada em consideração a documentação já
enviada pelo/a candidato/a para a Avaliação de Títulos.
Considerando os requisitos previstos no edital, o julgamento dos recursos interpostos contra o
Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos teve por resultado as seguintes decisões:
Nº de
Nome do candidato
Inscrição

Resultado do Recurso contra a Avaliação de Títulos

124461

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
LEANDRO PRATES
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
RODRIGUES
Retificação).

124595

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
ANDREA DE
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
MATOS MACHADO
Retificação).

126342

MARIVAL MATOS
DOS SANTOS

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de numeração constante no
item 7.3.6 do edital.

124578

GIULIA SOSTER
CAMINHA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
do edital.

124713

FELIPE ALAN
SOUZA SANTOS

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
do edital. Não apresentou sumário exigido no item 7.3.6 do edital.

126340

MILLA CAROLINE
GOMES

INDEFERIDO. O documento complementar apresentado com o recurso
não foi enviado juntamente com os documentos probatórios da prova de
títulos, razão pela qual não pode ser considerado para os fins do mérito
da avaliação. A avaliação da pontuação pela Banca Examinadora está
correta.

125052

ANDRE SENTO SE
BARRETO

DEFERIDO PARCIALMENTE. Foi deferido apenas para atribuir a
pontuação ao item 3.1, considerando as duas aprovações em processo
seletivo apresentadas.
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124478

MAIARA
DAMASCENO DA
SILVA SANTANA

INDEFERIDO. O documento probatório apresentado para pontuar no
item 2.2.1 do barema não atende ao exigido na sua especificação. Um
dos dois concursos para os quais a candidata foi aprovada não é para o
cargo de professor (efetivo ou substituto), e sim de Coordenadora
Pedagógica Escolar, razão pela qual não poderá ser computado.

124536

WELLINGTON
PEREIRA SANTOS

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
Retificação).

125118

KEILLA LIMA
BADARÓ

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
do edital. Não apresentou sumário exigido no item 7.3.6 do edital. Não
numerou a documentação apresentada conforme o item 7.3.6 do edital.

124768

CLAUDIO JUNIOR
NASCIMENTO DA
SILVA

INDEFERIDO. O próprio candidato reconhece, no recurso, o seu erro
quanto ao envio da documentação (arquivo) equivocada. A
documentação apresentada não atendeu ao item 7.3.6 do edital.

124854

CARLOS BRAYAN
RAMOS DE
OLIVEIRA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
do edital. Não apresentou sumário exigido no item 7.3.6 do edital.

126451

IVANETE GOMES
PEREIRA

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

125943

DEFERIDO PARCIALMENTE. O título de graduação apresentado para a
pontuação como área afim se refere à área Administração que não é
JUSTINA OLIVEIRA
afim da exigida para a vaga. Recurso deferido apenas para corrigir a
NETA
pontuação quanto ao item 3.1, contabilizando as duas aprovações
apresentadas (1,0).

125293

JUAN MONTEIRO
ANDRADE

124483

GIRLANE DA SILVA INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
DOS SANTOS
do edital.

124565

ALZIR ANTÔNIO
MAHL

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de numeração das páginas dos
documentos constante no item 7.3.6 do edital.

126369

NAZARENO
NELITO DA SILVA
LEAL

INDEFERIDO. Os documentos apresentados (Termos de Adesão) não
atestaram o mínimo de 1 ano completo para permitir a pontuação no
item 2.1.1.

124690

JULIANA PEREIRA
PETRONILIO DOS
SANTOS

INDEFERIDO. A candidata não comprovou o alegado envio da
documentação para a Avaliação de Títulos. Não há registro do
recebimento no sistema.

126459

ALINE FRANCO
DINIZ

DEFERIDO. Recurso deferido para corrigir a pontuação quanto ao item
3.1, contabilizando as duas aprovações apresentadas (1,0).

125800

CAIO DE AGUIAR
VALENTE DE
CASTRO

INDEFERIDO. O título de graduação apresentado para a pontuação em
área afim corresponde a um bacharelado, cuja modalidade de formação
(bacharelado) não é área afim à área de Educação (licenciatura).

126423

WELLINGTON
DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
GOMES DE JESUS

126571

CIBELE DE
ALMEIDA E SILVA

INDEFERIDO. A candidata não comprovou o alegado envio da
documentação para a Avaliação de Títulos. Não há registro do
recebimento no sistema.

126068

MARCO ANTONIO
BORBA ARAUJO

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
Retificação).

125266

CLEVES DE
OLIVEIRA SERRA

DEFERIDO. Recurso deferido para corrigir a pontuação quanto ao item
2.2.1, contabilizando os dois anos de atividade comprovada (0,60).

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
do edital.
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INDEFERIDO. O item 2 do Barema, referente à Experência Profissional,
possui pontuação máxima de 4,0 pontos, sendo esse um teto que não
pode ser ultrapassado pelo candidato, conforme previsto no barema. A
documentação de aprovação em concursos públicos atesta a aprovação
para cargos que não são de professor(a).

125356

RAQUEL
SOBRINHO

126399

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 1.3 do
DIEGO ALVES
Barema em razão do título de especialização apresentado pelo
RIBEIRO QUEIROZ
candidato (2,0).

125372

JAIR PEREIRA DOS DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 2.1.1 do
SANTOS
Barema em razão do comprovante apresentado (0,50).

125264

KLEBER SOUZA DE
DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
OLIVEIRA

124994

CAROLINA
SANTOS BARROSO DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
DE PINHO
DEFERIDO PARCIALMENTE. A documentação probatória apresentada
às paginas 07 e 08 atesta apenas 1 ano completo de exercício de
atividade profissional, que poderá ser computada no item 2.2.1 (0,30). A
documentação apresentada para pontuar no processo seletivo em que
supostamente foi aprovado não é válida, não contendo a assinatura do
emissor ou outro elemento de informação que possa lhe garantir a
autenticidade.

125132

ARTHUR GOMES
LIMA FRANÇA

126418

URANDI ROBERTO INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
PAIVA FREITAS
do edital.

124847

INDEFERIDO. A formação comprovada pelo candidato (Bacharelado)
não está prevista na formação mínima exigida para a vaga no edital
FERNANDO
(com a 2ª Retificação). A declaração de conclusão de licenciatura não
CAMBAUVA BREDA
veio acompanhada do histórico escolar, conforme exigido no item 7.3.3
do edital.

124580

FABIANA SILVEIRA INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
DE ANDRADE
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
FREIRE
Retificação).

126285

CONCEIÇÃO
ALVES DE SOUZA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de ordem da documentação e
sumário constante no item 7.3.6 do edital.

125066

ROSEMAYRE
ALVAIA PINHO
COSTA

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 3.1 do
Barema em razão dos dois comprovantes apresentados (1,0).

124500

JOSÉ AUGUSTO
COEVE FLORINO

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de sumário constante no item
7.3.6 do edital.

126331

VALDEMIR
PEREIRA
BARBOSA NETO

DEFERIDO. Foram identificadas incongruências de informação nos
resultados preliminares de três candidatos publicados da área de
Engenharia Mecânica, razão pela qual será publicado um resultado
preliminar retificado quanto a avaliação desses três candidatos.

126464

PRISCILA DOS
ANJOS COSTA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa e sumário constante no
item 7.3.6 do edital.

124556

ADRIA OLIVEIRA
SANTOS MACIEL

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 2.1.2 do
Barema em razão dos três comprovantes apresentados (0,75).

125183

CARINE DE
DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 2.2.1 do
MIRANDA SANTOS Barema em razão do comprovante apresentado (1,50).
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124460

JOSEMAR
MAURICIO PIRES
COSTA

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
Retificação).

126506

DIEGO JORGE
MAIA DE SOUSA

DEFERIDO PARCIALMENTE. Foi atribuída a pontuação correspondente
ao item 2.2.1 do Barema em razão da comprovação de 1 (um) ano
completo de atividade profissional na área (0,30). A documentação
apresentada não chega a alcançar 2 (dois) anos completos.

126582

ANA ROSA DE
CARVALHO
TOMASINE

INDEFERIDO. A formação apresentada pelo candidato não está prevista
na formação mínima exigida para a vaga no edital (com a 2ª
Retificação).

124902

HARLITON JONAS
DA COSTA

INDEFERIDO. O título de graduação apresentado para a pontuação em
área afim corresponde a um bacharelado, cuja modalidade de formação
(bacharelado) não é área afim à área de Educação (licenciatura).

125086

JOAO ALBERTO
DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação correspondente ao item 3.1 do
CASTELO BRANCO Barema em razão da comprovação de duas aprovações em processo
OLVEIRA
seletivo de professor substituto (1,0).

125071

CAMILA DALCIN

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

125158

LAIRA MAISSA
ALMEIDA SILVA

DEFERIDO PARCIALMENTE. Foi atribuída a pontuação correspondente
ao item 2.1.1 do Barema em razão da comprovação de 5 (cinco) anos
completos de atividade docente na educação básica. Não foi aceita a
experiência de estagiária para os fins de contagem para exercício de
atividade profissional.

126586

JOÃO RICARDO
PESSOA DE
ARAÚJO

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

125104

FRANCISCO ASSIS INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa constante no item 7.3.6
SILVA SANTOS
do edital.

124492

ZUZILENE DA
SILVA
EVANGELISTA

124930

DEFERIDO PARCIALMENTE. Foi atribuída a pontuação de 2,00 ao item
2.1.1, pois a documentação apresentada (pág. 05 e 06) atesta 4 anos
completos de atividade, considerando que parte dos períodos
UELITO EVERALDO apresentados para a pontuação no mesmo item é concomitante e não
SOUZA RIBEIRO
deve ser computada em duplicidade. Quanto ao item 2.2.1, a pontuação
JUNIOR
atribuída pela banca está correta, pois só foram comprovados 2 (dois)
anos completos de atividade profissional na área, considerando que
parte dos períodos é concomitante e não deve ser computada em
duplicidade.

124708

JAISLANE DA
INDEFERIDO. A formação apresentada pela candidata não contém a
SILVA CONCEIÇÃO pós-graduação exigida, não atendedo assim à formação mínima exigida
DE BRITO
para a vaga no edital (com a 2ª Retificação).

125081

NERITO OLIVEIRA
AMINDE

124570

PHILLIP GREGORY
INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa, sumário e numeração
DA SILVA
constante no item 7.3.6 do edital.
ANDRADE

124610

ELIANE FERREIRA
DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
DE OMENA

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

INDEFERIDO. A forma do documento apresentado para pontuação no
item 3.1 (print da tela de um documento sem assinatura ou outro
elemento que possa lhe conferir validade) não foi aceita.
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126500

NATALIA RIZZATTI
FERREIRA

INDEFERIDO. A documentação apresentação não atestou o a
experiência de 1 (um) ano completo na educação básica.

126601

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 2.1.2 equivalente aos 6
ETIENE FEFER DA
(seis) semestres comprovados de atividade docente no ensino superior
SILVA CONCEIÇÃO
(1,50).

124597

DEFERIDO PARCIALMENTE. Foi atribuída a pontuação ao item 2.1.2
GABRIELA DOS
equivalente aos 9 (nove) semestres comprovados de atividade docente
SANTOS BARBOSA no ensino superior (2,25). Não houve a comprovação de atividade na
pós-graduação equivalente a um semestre.

124703

INDEFERIDO. A formação apresentada pela candidata não contém a
TAMIRES TORRES
pós-graduação exigida, não atendedo assim à formação mínima exigida
DA PURIFICACAO
para a vaga no edital (com a 2ª Retificação).

124693

EZEQUIAS
SANTOS DE
MATOS

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa, sumário e numeração
constante no item 7.3.6 do edital.

125117

LOURIVAL DOS
ANJOS FERREIRA
NETO

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 1.4 considerando a
comprovação apresentada (1,50).

125019

EVERTON DA
SILVA OLIVEIRA

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 2.1.1 pelos 5 (cinco) anos
de atividade de docência na educação básica apresentada (2,50).

124948

RICARDO
OLIVEIRA DE
ARAUJO

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

124995

INDEFERIDO. O título de pós-graduação apresentado não da área ou
área afim que possa pontuar no item 1.3. A documentação da
ALZIMARIA RAMOS experiência profissional apresentada apenas a informação de
PESSOA
experiência como tutor, a qual, sem maiores especificações das
atividades, não pode ser presumida como atividade docente ou como
atividade profissional na área.

126590

ESDRAS MENDES
LINHARES

124765

ROSEMEIRE SILVA INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de numeração dos documentos
DE PAIVA SANTOS constante no item 7.3.6 do edital.

126226

CRISTIANE
OLIVEIRA DE
CARVALHO

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

124502

RITA DE CÁSSIA
LIMA DE JESUS

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

124864

PAULO ESTEVES
DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
DE ALMEIDA SILVA

126216

JOANA ANGELINA
DOS SANTOS
SILVA

125267

INDEFERIDO. O título apresentado para pontuar no item 1.4 já foi
utilizado para cumprir a formação mínima exigida para a vaga, razão
pela qual não pode ser computado para o item do barema. Os
MAIANE ALMEIDA documentos apresentados para o item 3.1 do edital são um resultado
DE JESUS RIBEIRO preliminar (e não um resultado final homologado) do certame em que
afirma ter sido aprovada, bem como uma listagem sem qualquer
identificação de informação a que se refere, razão pela qual não podem
ser computados. Avaliação da Banca Examinadora correta.

DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 1.2 considerando o título
de mestre apresentado (2,5).

INDEFERIDO. A formação apresentada pela candidata não contém a
pós-graduação exigida, não atendedo assim à formação mínima exigida
para a vaga no edital (com a 2ª Retificação). O certificado de curso de
aperfeiçoamento não caracteriza pós-graduação lato sensu.
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124883

MARCIO LUIZ LEAL DEFERIDO. Foi atribuída a pontuação ao item 2.1.1 pelos 5 (cinco) anos
DA ANUNCIACAO
de atividade de docência na educação básica apresentada (2,50).

124767

GUSTAVO SANA
TRINDADE

ANÁLISE PREJUDICADA. Será publicado um resultado preliminar
retificado da Avaliação de Títulos desse candidato, com novo prazo
recursal.

125399

JOSE LUIS
ANDRADE VIEIRA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa, sumário e numeração
constante no item 7.3.6 do edital.

125346

LEURIANE
CASTRO DOS
SANTOS

DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.

126427

SILAS QUEIROZ
SILVA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa e sumário constante no
item 7.3.6 do edital.

125007

KELLY CRISTINE
DEFERIDO. Avaliação da pontuação efetuada.
LIRA DE SANTANA

126129

MANOELA EVELIM
VITOR DA SILVA

INDEFERIDO. A candidata não enviou a documentação no prazo
previsto no cronograma do certame (não há registro do envio em
sistema). Também não houve a comprovação do envio.

124482

GUALTER SILVA
PEREIRA

INDEFERIDO. Não atendeu a exigência de capa e sumário constante no
item 7.3.6 do edital.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2021.
Comissão do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Professores Substitutos
Portaria nº 1866 de 28 de maio de 2021 da Reitoria do IFBA
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