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ATO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECURSO 

QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR 

Processo Seletivo Simplificado para Professor de Biologia (Campus Rio do Sul) 

 

A COMISSÃO AVALIADORA instituída por meio da Portaria Nº346/DG/RSUL, de 17 de 

setembro de 2020, responsável pela condução do Processo Seletivo Simplificado para contratação 

de Professor Substituto na área de Biologia, do Campus Rio do Sul/SC, regulado pelo EDITAL N° 

025/CAMSDP/IFC/2020, de 20 de agosto de 2020, TORNA PÚBLICO Resultado Dos Pedidos 

De Recurso Quanto Ao Resultado Preliminar do referido processo:  

 

Área de Conhecimento: Biologia 

Carga Horária: 20 h/semanal 

Nº de vagas: 01 

 

Recurso/revisão: A candidata questionou sua pontuação na prova de títulos, pleiteando 95 pontos 

(70 pontos no item 1, 10 pontos no item 2 – mestrado, 10 pontos no item 3 e 5 pontos no item 5) 

Candidato: Aline Nonato de Sousa 

Resultado: Parcialmente deferido. A Comissão Avaliadora argumenta que as pontuações dos itens 

1 e 2 (mestrado) já haviam sido atribuídas em sua totalidade. No item 3 não foi atribuída pontuação 

pois o documento da página 35 a 39 aponta que os cursos indicados não foram ministrados em sua 

totalidade pela candidata e porque somados os períodos de cada curso ministrado obtêm-se 31 

semanas, o que não atinge a duração de um ano letivo, o tempo mínimo para contabilização da 

pontuação. Já os documentos das páginas 40 e 41 não foram pontuados como magistério pois foram 

atividades supervisionadas, o que configura estágio e não experiência profissinal em magistério. No 

item 5 foi atribuído 0,1 pontos para cada um dos cinco comprovantes anexados, conforme os 

critérios estabelecidos pela banca avaliadora. Julgou-se adequado adicionar mais 0,1 ponto por 

curso ministrado (referente ao documento das páginas 35 a 39), totalizando assim 3,6 pontos neste 

item. A pontuação total da candidata na prova de títulos, após recurso, foi de 83,6. Após o aceite 

parcial do recurso, sua classificação final foi alterada de 40º para 37º. 
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Recurso/revisão: A candidata questionou sua pontuação na prova de títulos requerendo 70 pontos 

no item 1, 10 pontos no item 2, 10 pontos no item 3. No item 4, a candidata alegou ter experiência 

profissional como técnica de laboratório, requerendo 6,0 pontos. No item 5, a candidata não indica 

em seu recurso a pontuação almejada. 

Candidato: Bianca Corrêa Capizzani 

Resultado: Parcialmente deferido. As pontuações nos itens 1 e 2 já haviam sido atribuídas 

conforme requerido antes mesmo do recurso. No item 3, a requisição feita pela candidata foi 

atendida. Para o item 4, não houve a apresentação de nenhum comprovante junto à documentação 

enviada no ato da inscrição (destacamos que em seu recurso, a candidata enviou novo documento 

com seu currículo e comprovantes mas a análise foi realizada com base no documento enviado no 

ato da inscrição, encaminhado à banca avaliadora para análise perante o edital). No item 5, foram 

computados 4,3 pontos. A pontuação total da candidata na prova de títulos, após recurso, foi de 

94,3. Após o aceite parcial do recurso, sua classificação final foi alterada de 10º para 2º. 

 

 

Recurso/revisão: O candidato solicita revisão quanto sua pontuação em cada item da prova de 

títulos e também revisão em sua pontuação na prova didática, que alega ter sido imprecisa. 

Candidato: José Julio Barrios Restrepo 

Resultado: Parcialmente deferido. A banca avaliadora destaca que nos itens 1, 2 e 5 o candidato 

recebeu as pontuações máximas (70, 12 e 5, respectivamente). Quanto ao item 3, o documento da 

página 38 aponta somente 1 mês de magistério, não tendo atingido o período mínimo de 1 ano para 

seu cômputo. Já o documento da página 47 indica que o candidato “auxiliou nas aulas práticas”, o 

que não configura magistério segundo a avaliação da banca. Para outras experiências no magistério 

alegadas pelo candidato em seu recurso (“experiência em docência tanto de segundo grau como em 

duas Universidades sendo uma delas a Universidade Federal de Santa Catarina, tenho Pós-

Doutorados, o que corresponderia há aproximadamente 5 anos de docência”) não foram 

apresentados comprovantes junto à documentação enviada no ato da inscrição que indiquem 

atuação no magistério. Para o item 4, não ficou clara a expectativa do candidato em relação à sua 

pontuação, sendo que a banca atribuiu 6,0 pontos a partir dos documentos das páginas 35, 36 e 37 
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referente à experiência técnico-profissional obtida no período compreendido entre outubro de 2003 

e julho de 2006. A pontuação total do candidato na prova de títulos, após recurso, foi de 93,0. Para a 

prova didática, a banca avaliadora julga que os apontamentos feitos no recurso já foram 

contemplados na pontuação atribuída ao candidato. Um dos membros da banca atribuiu 99,50 

pontos e manteve a pontuação atribuída. Outro membro atribuiu 99,25 pontos e também manteve a 

pontuação atribuída. O terceiro membro julgou procedente alterar a pontuação atribuída no item 

“Apresentação do professor, dicção e motivação” de 3,50 pontos para 4,50 pontos, alterando sua 

nota de 94,00 pontos para 95,00 pontos. Tendo em vista as três avaliações, a pontuação final do 

candidato na prova didática, após seu recurso, foi de 97,92. Após o aceite parcial dos recursos para 

as provas de títulos e didática, sua classificação final foi 3º. 

 

Rio do Sul, 06/10/2020 

 

 

____________________________ 

Jonas da Silva Döge 

Presidente da Comissão Avaliadora 

Portaria Nº346/DG/RSUL 
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