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Nº do RG do Impetrante Resultado do Recurso

***96864-**
Indeferido. Não cumprimento do item 4.3.5/Edital n°5 de 30 março de 2022: "Os títulos deverão ser

inseridos/enviados no ato da inscrição do/a candidato/a no link de inscrição disponibilizado no sítio

eletrônico até a data indicada no Anexo IV deste Edital)."

***01215-**

Indeferido. Solicita no recurso a contagem de 6 semestres de experiência no "Ensino Superior",

entretanto, o documento apresentado, Carteira de Trabalho Digital, indica período de 03/09/2018 à

29/07/2021, que resulta em pouco menos de 3 anos completos, e assim, foram considerados 5

semestres completos, totalizando 5 x 0,25 = 1,25;

***27802-**

Indeferido. Solicita no recurso a contagem de 4 anos por "Atuação profissional na Área de

Conhecimento pretendida na seleção", entretanto, o documento apresentado, Carteira de Trabalho

Digital, indica período de 01/09/2008 à 06/03/2012, que resulta em menos de 4 anos completos, e

assim, foram considerados 3 anos completos, totalizando 3 x 0,30 = 0,90.

***44847-** Deferido.
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***87363-**

Certificado de Especialização não constam informações como as disciplinas cursadas e nem a carga

horária total do referido curso de Especialização. Portanto, a Comissão (Banca) da Área de Matemática

não considerou o título na Avaliação da Prova de Títulos da referida candidata, pois não tínhamos como

validar a carga horária mínima de 360hs, assim essa solicitação foi indeferida.

Em relação a contagem da pontuação foi deferida. Nova nota 5,6.

***07394-**

Indeferido. Com relação a não pontuação do item “1. TITULAÇÃO ACADÊMICA’, conforme consta no

edital 05/2022, item “4.3.6. Os títulos deverão estar devidamente numerados na sequência número da

página/total de páginas (exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10) e organizados seguindo

rigorosamente a ordem prevista no Barema (grifo nosso), sendo indispensável constar uma capa com a

identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação (campus),

a área de conhecimento e o regime de trabalho”, fatos que não foram contemplados na sua

documentação encaminhada para avaliação.

E conforme consta no mesmo edital, item “4.3.7. Não serão aceitos títulos apresentados em desacordo

com o estabelecido nos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4 e 4.3.6.”, sendo assim, não

consideramos nenhuma titulação apresentada. Com relação ao item “2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”, a

banca reconhece a não pontuação no item 2.1. Atividade Docente, conforme documentação

apresentada, a banca pontua com 2,5 pontos, referente à cinco anos letivos lecionados no ensino

médio. Ficando o mesmo com um total de 2,5 pontos na prova de títulos.
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***36092-**

Deferido parcialmente. A banca reconhece a não pontuação e pontua a candidata em um total de 4,5

pontos, sendo 3,5 pontos no item 1, não pontuamos o item 2 pelo fato da experiência comprovada não

ser em docência e as outras experiências não ser na área de conhecimento pretendida e 1 ponto na

aprovação de dois concursos.

***50771-**

Deferido parcialmente. Com relação a não pontuação do item “1. TITULAÇÃO ACADÊMICA’, conforme

consta no edital 05/2022, item “4.3.6. Os títulos deverão estar devidamente numerados na sequência

número da página/total de páginas (exemplo: 01/10, 02/10, 03/10..., 10/10) e organizados seguindo

rigorosamente a ordem prevista no Barema (grifo nosso), sendo indispensável constar uma capa com a

identificação do/a candidato/a e os dados da vaga para a qual concorre, tais como: a lotação (campus),

a área de conhecimento e o regime de trabalho”, fatos que não foram contemplados na sua

documentação encaminhada para avaliação.

E conforme consta no mesmo edital, item “4.3.7. Não serão aceitos títulos apresentados em desacordo

com o estabelecido nos subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.4 e 4.3.6.”, sendo assim, não

consideramos nenhuma titulação apresentada. Com relação ao item “2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL”, a

banca reconhece a não pontuação no item 2.1. Atividade Docente, conforme documentação

apresentada, a banca pontua com 0,5 ponto referente a dois semestres lecionados na graduação. Não
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pontua a experiência apresentada na docência em educação básica e/ou tecnológica por não ter um

ano completo. Em relação ao item ”2.2 Outras experiências profissionais”, a banca reconhece a sua

experiência profissional, contudo, não é na área de conhecimento pretendida na seleção. Com relação

ao item “3. Outros”, a banca reconhece a não pontuação e pontua o candidato com nota 1, ficando o

mesmo com um total de 1,5 ponto na prova de títulos.

*6121**

Indeferido. Tratando-se do recurso interposto pelo candidato, informe-se:

A documentação apresentada pelo candidato não consta titulação / diploma de formação para a área,

nesse caso, Licenciatura em Geografia, conforme rege o Edital 05/2022 para a formação do cargo.

Justificativa: Item 4.3.3. Serão considerados documentos comprobatórios de titulação os diplomas, as

declarações de conclusão, certificados e as atas de defesa (exclusivamente para pós-graduação); Item

4.3.10 Para efeito de pontuação só será considerada a titulação acadêmica apresentada na forma de

diploma, ou certificado de conclusão do curso com o respectivo histórico escolar; Item 4.3.9 Caso o/a

candidato/a não tenha enviado os documentos comprobatórios, conforme subitens 4.3.1 a 4.3.7, a

Banca Examinadora atribuirá a nota 0,00 (zero).

1123818207
Indeferido. Tratando-se do recurso interposto pelo candidato, informe-se:

1. Questionamento acerca da titulação (doutoramento):
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Para a titulação de doutorado foi apresentado um "termo de aprovação" que não se enquadra entre os

documentos oficiais constantes do edital.

Justificativa: Item 4.3.3. Serão considerados documentos comprobatórios de titulação os diplomas, as

declarações de conclusão, certificados e as atas de defesa (exclusivamente para pós-graduação); Item

4.3.10 Para efeito de pontuação só será considerada a titulação acadêmica apresentada na forma de

diploma, ou certificado de conclusão do curso com o respectivo histórico escolar.

2. Experiência profissional (professor substituto 2018-2020):

Para a experiência profissional (Professor Substituto UFBA 2018-2020) foi apresentado um "atestado"

enumerando informações, componentes curriculares, todavia, a declaração não está assinada pelo

emissor, nem de forma digitalizada e nem eletronicamente.

3. Pontuação em aprovação em processos seletivos (IFBA e UNIPAMPA) foi devidamente computada,

sendo atribuída a pontuação correlata ao barema.

***29941-** Foi encaminhado Barema com composição das notas, conforme solicitado.

**854017-** Foi encaminhado Barema com composição das notas, conforme solicitado.

***29941-**
Indeferido. A pontuação final de Títulos para esta candidato(a) foi mantida sem alteração da contagem

publicada em 18/04/2022.
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1. Conforme Barema, a pontuação máxima no item 1. TITULAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO DE 5,00

PONTOS). 2. Conforme Barema, a pontuação máxima no item 3. OUTROS (MÁXIMO DE 1,00 PONTOS):

*Aprovação em concurso/seleção público/a federal e ou estadual para cargo de professor efetivo e ou

substituto (máximo de 02 aprovações), resultando em pontuação final deste item de 1,00 (um ponto).

3. A pontuação final de Títulos para esta candidata foi 7,00 (sete pontos), sem alteração da contagem

publicada em 18/04/2022.

***78793-**

Indeferida, tendo por base o item 3. DAS INSCRIÇÕES: ponto 3.20 do Edital nº5/2022

Esta solicitação foi INDEFERIDA, Tendo por base o item “3. DAS INSCRIÇÕES: 3.20. O IFBA não se

responsabiliza pelo não recebimento dos documentos eletrônicos por motivo de ordem técnica dos

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a realização das inscrições, provas e todos os atos

referentes a participação do/a candidato/a no concurso observados os prazos.” De Edital nº 05, De 30

de Março De 2022 Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto -

Retificação 01/04/2022.
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***32222-**

Solicitação indeferida, tendo por base o item 3. DAS INSCRIÇÕES: ponto 3.20 do Edital nº 5/2022. A

pontuação final de Títulos para esta candidata foi mantida sem alteração da contagem publicada em

18/04/2022.

***32787-**
A Banca indeferiu o recurso, conforme o item 1.1 e 3.11 do Edital, no que se refere à formação
acadêmica exigida no seu anexo I. Sendo assim, a Banca, baseado na documentação apresentada por
todos os candidatos, redefiniu a pontuação e ordem de classificação.

*8532**
A Banca indeferiu o recurso, conforme o item 4.3.10 do Edital: “Para efeito de pontuação só será
considerada a titulação acadêmica apresentada na forma de diploma, ou certificado de conclusão do
curso com o respectivo histórico escolar.”

***89416-** A Banca indeferiu o recurso, conforme os itens 3.3; 3.19; 3.20 e 4.3.1 do referido Edital.
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**.*53.563-*
A Banca indeferiu o recurso, conforme o item 1.1 e 3.11 do referido Edital. Sendo assim, a Banca,
baseada na documentação apresentada por todos os candidatos, redefiniu a pontuação e ordem de
classificação.

***626547-**

A Banca indeferiu o recurso do Candidato, conforme os itens a seguir:

a) Não foi concedida a pontuação da especialização em Design de Ambientes, na França, por não
atender ao item 4.3.4 do Edital: “Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados
ou reconhecidos no Brasil por instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC, na forma da lei.”

b) Não foi concedida a pontuação para Tirocínio docente por ser uma atividade de formação
acadêmica em cursos de pós-graduação.

c) A pontuação não foi considerada porque o candidato não comprovou por meio de carteira de
trabalho ou registro no seu Conselho de Classe – ART ou RRT.

d) A pontuação não foi considerada porque o candidato não comprovou a vigência do contrato,
apresentando, apenas, a data da contratação.


