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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 Prova de Desempenho Didático 
adiante descrito. 
 
Considerando os requisitos previstos no edital, o julgamento dos recursos interpostos contra o 
Resultado Preliminar da Prova de Desempenho Didático teve por resultado as seguintes decisões: 
 

Nome do/a 
candidato/a 

Nº de 
Inscrição Resultado do Recurso - Prova de Desempenho Didático 

ARIANA ROCHA 
CALDEIRA 

125201 

RECURSO INDEFERIDO. A candidata não apresentou nenhum fundamento 
que justificasse a revisão da nota atribuída pela Banca Examinadora. O 
tempo de interrupção da aula por problemas técnicos de um dos integrantes 
da Banca foi inferior a 15 minutos (foi suspensa a aula no minuto 18 e 
retomada no minuto 22), não atraindo a aplicação do previsto no item 7.4.22 
do edital. A aula foi retomada após o retorno o integrante da Banca que teve 
problemas técnicos, sendo respeitado o tempo dedicado à candidata para a 
execução da sua apresentação. O tempo destinado à exebição de material 
de apresentação faz parte dos 50 minutos destinados à aula. 

EVANDRO 
SANTOS REIS 

125838 

RECURSO INDEFERIDO. O candidato não apresentou nenhum 
fundamento que justificasse a revisão da nota atribuída pela Banca 
Examinadora ao item 8 do barema. Mesmo que conste no plano de aula um 
capítulo sobre a "Avaliação", ele não contém nenhuma explicação dos 
critérios que serão adotados para a avaliação qualitativa, não trazendo como 
será sistematizada a avaliação (como serão atribuídas as notas, sobre quais 
critérios, com quais instrumentos). 

CRISTIANO 
VIEIRA 

SANTANA 
125208 

RECURSO INDEFERIDO. O candidato tenta, em sede recursal contra o 
resultado preliminar da prova de desempenho didático, discutir a 
pertinência/aderência de um ponto/tema à sua área de conhecimento (8. 
Educação Física escolar: questões de gênero e sexualidade em pauta), 
quando o momento adequado para qualquer discussão a esse respeito era 
o prazo dado para a Impugnação ao Edital (item 2.1 do edital). Não é 
possível, neste momento do certame, nem sequer é razoável, que o 
candidato só traga essa discussão após receber o resultado da avaliação 
sobre o referido ponto do edital, com a qual discorda. Não há qualquer 
fundamento no recurso que enseje a necessidade de revisão da avaliação 
feita pela Banca Examinadora. 

ROBSON MOTA 
DE JESUS 

126161 

RECURSO INDEFERIDO. A gravação da Sala de Chamada atesta que o 
candidato ingressou com antecedência suficiente na Sala de Chamada para 
aguardar o seu momento de aula. Entretanto, desde que ingressou na Sala 
de Chamada, durante o tempo de espera, a gravação atestar que o 
candidato não respondeu ao organizador lá presente, quer no chat, quer 
usando o microfone (problema técnico não identificado que o impedia de 
usar o microfone). Quando foi chamado no painel para ingressar na Sala de 
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Prova da sua área, permanecendo na Sala de Chamada mesmo após isso, 
foi alertado pelo organizador sobre esse chamado (14:31h), respondendo, 
pela primeira vez, no chat que "não aparece nada para mim" (14:31h), como 
se verifica no print tirado do chat da sala pelo organizador, o que denuncia 
também um problema técnico que lhe impedia de visualizar o painel de 
chamada (que não ocorreu com nenhum outro candidato no certame), 
continuando a não conseguir utilizar o microfone para se comunicar. A 
gravação evidencia também que, após isso, o candidato saiu da Sala de 
Chamada para ingressar na Sala de Prova, mas retornou logo em seguida 
à Sala de Chamada afirmando que não estava conseguindo ingressar na 
Sala de Prova, momento em que o organizador testou o link de acesso à 
Sala de Prova, na qual ingressou normalmente, retornando à Sala de 
Chamada e informando ao candidato que o acesso estava regular (o que 
evidencia também algum problema do próprio candidato para ingressar na 
Sala de Prova, o que não ocorreu com nenhum outro candidato anterior ou 
posterior). Registra-se que a Banca Examinadora fez constar a seguinte 
observação sobre o ocorrido: "A banca aguardou os 5 minutos de tolerância 
e o candidato retornou às 14:47h, mas ainda sem microfone e sem 
comunicação com a banca. Alegou problema no compartilhamento de tela, 
mas o microfone dele também não estava ativo". Por isso, verifica-se que foi 
ultrapassado o prazo de tolerância para ingresso e permanência regular do 
candidato na sala de prova sem ele conseguir fazê-lo, razão pela qual o 
procedimento adotado pela Banca Examinadora e pelo organizador da Sala 
de Chamada foi adequado, não havendo motivo para deferimento do 
recurso. O prazo de tolerância para ingressar na sala de prova se justifica 
pela necessidade de organização do processo seletivo, podendo o seu 
descumprimento causar desorganização com efeito cascata para todas as 
aulas dos/as candidatos/as seguintes, prejudicando a condução do certame. 
Registra-se ainda que os problemas ocorridos com o candidato recorrente 
não se apresentaram com nenhum/a dos/as outros/as candidatos/as do 
certame participantes dessa fase, de qualquer área de conhecimento. Por 
essas razões, conforme previsto no item 7.4.19 do edital, a responsabilidade 
pelos referidos problemas de ordem técnica e pelas suas consequências é 
exclusiva do candidato. 

ANTONIO 
FERNANDO 

TEIXEIRA DA 
SILVA 

125023 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. O simples descontentamento 
com a nota atribuída por um ou mais avaliadores(as) a algum item do 
barema, sem fundamentos objetivos que demonstrem a ausência de 
razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade, não caracteriza a necessidade 
de revisão da nota atribuída, sob pena de violação imotivada da autonomia 
avaliativa da Banca Examinadora. 

ANTONIA 
BARROS 

GIBSON SIMÕES 
126436 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. A diferença entre as notas 
atribuídas pelos(as) avaliadores(as) AV1, AV2 e AV3 só demonstra que de 
fato cada um(a) deles(as) expressou, na nota, o seu entendimento e 
percepção da aula ao realizar a avaliação. O simples descontentamento com 
a nota atribuída por um ou mais avaliadores(as) a algum item do barema, 
sem fundamentos objetivos que demonstrem a ausência de razoabilidade 
e/ou a presença de ilegalidade, não caracteriza a necessidade de revisão da 
nota atribuída, sob pena de violação imotivada da autonomia avaliativa da 
Banca Examinadora. 
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NAZARENO 
NELITO DA 
SILVA LEAL 

126369 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. O simples descontentamento 
com a nota atribuída por um ou mais avaliadores(as) a algum item do 
barema, sem fundamentos objetivos que demonstrem a ausência de 
razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade, não caracteriza a necessidade 
de revisão da nota atribuída, sob pena de violação imotivada da autonomia 
avaliativa da Banca Examinadora. Além disso, o próprio candidato 
reconhece que a sua aula foi interrompida por alcance do tempo limite 
enquanto ele ainda não havia finalizado toda a apresentação proposta. 

JOSÉ VINÍCIUS 
VIEIRA LIMA 

126403 

RECURSO DEFERIDO. O candidato teve a aula interrompida pela Banca 
Examinadora para finalização quando ainda restavam 48 segundos para o 
alcance do tempo total limite (50 minutos), momento em que estava 
apresentando o método avaliativo a ser utilizado. Tempo subtraído no qual 
poderiam ser apresentadas possíveis explicações complementares sobre o 
método avaliativo que pudessem impactar no aumento da nota atribuída ao 
item 8 do barema. Correção para atribuir a nota de 0,9 ao item 8 pelos três 
avaliadores (AV1, AV2 e AV3), adotando-se como critério a maior nota que 
havia sido atribuída por um dos avaliadores (AV3). Não houve prejuízo 
quanto à nota atribuída ao item 9, considerando o que estava sendo 
apresentado pelo candidato ao final da aula. 

JAIMARA SILVA 
DANTAS DE 

ALMEIDA 
124635 

RECURSO INDEFERIDO. Conforme justificativa da Banca Examinadora, a 
nota atribuída ao item 9 se justifica pelo fato da candidata não ter cumprido 
o que foi proposto em seu plano de aula dentro do tempo utilizado para a 
execução da mesma (34 minutos). O simples descontentamento com a nota 
atribuída por um ou mais avaliadores(as) a algum item do barema, sem 
fundamentos objetivos que demonstrem a ausência de razoabilidade e/ou a 
presença de ilegalidade, não caracteriza a necessidade de revisão da nota 
atribuída, sob pena de violação injustificada da autonomia avaliativa da 
Banca Examinadora. 

ELIMAR SANTOS 
RODRIGUES 

126470 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. A Banca Examinadora, com 
seus três integrantes, entendeu que o candidato não apresentou o 
ponto/tema sorteado para a sua aula, razão pela qual lhe foi atribuída a nota 
zero, conforme previsto no item 7.4.24 do edital. O simples 
descontentamento com a avaliação feita, sem fundamentos objetivos que 
demonstrem a ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade, 
não caracteriza a necessidade de revisão da nota atribuída, sob pena de 
violação imotivada da autonomia avaliativa da Banca Examinadora. 

ÉRICA RIBEIRO 
MAGI 

125354 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. A diferença entre as notas 
atribuídas pelos(as) avaliadores(as) AV1, AV2 e AV3 só demonstra que de 
fato cada um(a) deles(as) expressou, na nota, o seu entendimento e 
percepção da aula ao realizar a avaliação, especialmente quanto aos itens 
2 e 4 do barema. O simples descontentamento com a nota atribuída por um 
ou mais avaliadores(as) a algum item do barema, sem fundamentos 
objetivos que demonstrem a ausência de razoabilidade e/ou a presença de 
ilegalidade, não caracteriza a necessidade de revisão da nota atribuída, sob 
pena de violação imotivada da autonomia avaliativa da Banca Examinadora. 
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JALISSON DOS 
SANTOS 

HENRIQUE 
124540 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. A diferença entre as notas 
atribuídas pelos(as) avaliadores(as) AV1, AV2 e AV3 só demonstra que de 
fato cada um(a) deles(as) expressou, na nota, o seu entendimento e 
percepção da aula ao realizar a avaliação. Quanto à nota atribuída pelo AV1 
ao item 8, verifica-se que o padrão de avaliação por ele aplicado ao 
candidato recorrente (divergência de nota com os demais avaliadores) se 
repete com quase todos os outros candidatos, refletindo, por isso, uma 
percepção individual do avaliador 1 sobre este item do barema, o que não 
caracteriza divergência imotivada na nota que justifique a revisão da 
avaliação feita. O simples descontentamento com a nota atribuída por um 
ou mais avaliadores(as) a algum item do barema, sem fundamentos 
objetivos que demonstrem a ausência de razoabilidade e/ou a presença de 
ilegalidade, não caracteriza a necessidade de revisão da nota atribuída, sob 
pena de violação imotivada da autonomia avaliativa da Banca Examinadora. 

KLEBER SOUZA 
DE OLIVEIRA 

125264 

RECURSO INDEFERIDO. O recurso interposto pelo(a) candidato(a) não 
trouxe fundamentos objetivos que fossem suficientes para demonstrar a 
ausência de razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade na avaliação feita 
pelos(as) integrantes da Banca Examinadora. A Banca Examinadora 
justificou as notas atribuídas pela presença de erros de conceitos, questões 
didáticas e outros fatores que impactaram negativamente na avaliação e 
levaram à atribuição das notas do barema. O simples descontentamento 
com a nota atribuída por um ou mais avaliadores(as) a algum item do 
barema, sem fundamentos objetivos que demonstrem a ausência de 
razoabilidade e/ou a presença de ilegalidade, não caracteriza a necessidade 
de revisão da nota atribuída, sob pena de violação imotivada da autonomia 
avaliativa da Banca Examinadora. 

NATÁLIA 
RIZZATTI 

FERREIRA 
126500 

RECURSO INDEFERIDO. Mesmo no momento em que a candidata 
recorrente alega que teria explicado o uso avaliativo da charge de Frank e 
Ernest exibida (minuto 17 da gravação), não há qualquer referência nesse 
trecho sobre como a charge ou o conteúdo a ela relacionado seriam objeto 
de avaliação (como serão atribuídas as notas, se for o caso, sobre quais 
critérios, com quais instrumentos, dentre outros elementos inerentes à 
sistematização da avaliação). A própria candidata reconhece que no final da 
aula não explicou o processo avaliativo que pretendia utilizar para avaliar os 
conteúdos estudados. Ausência de fundamentos objetivos que justifiquem o 
deferimento do recurso. Avaliação feita pela Banca Examinadora foi 
condizente com o apresentado pela candidata na aula. 

 
 

Salvador/BA, 06 de dezembro de 2021. 
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