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ATO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PEDIDOS DE RECURSO QUANTO AO 

RESULTADO PRELIMINAR  

 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto Área de 

Conhecimento: GEOGRAFIA  

 

 

A COMISSÃO AVALIADORA instituída pelo meio da Portaria no 240/2021, responsável pela 

condução do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto na área de 

GEOGRAFIA, do Campus Rio do Sul, regulado pelo Edital N° 40/CAMSDP/IFC/2021, de 08 de 

outubro de 2021, TORNA PÚBLICO o resultado do pedido de recurso quanto ao resultado 

preliminar do referido processo. 

 

Área de Conhecimento: Geografia 

Carga Horária: 40h/semanal  

Nº de vagas: 01 

 

 

CANDIDATA: Giselli Ventura de Jesus 

 

RECURSO:  
A candidata solicitou esclarecimentos sobre a revisão da pontuação da prova de títulos e a formula 

utilizada como base de cálculo condizente com a classificação dos candidatos. 

 

Aponta a candidata:  

 

“Conforme ANEXO IV do presente edital os documentos entregues respeitaram os seguintes 

critérios para a avaliação de títulos: licenciatura plena (70 pontos); grau de doutor (12 pontos); 

exercício de magistério (total de 8 pontos referente ao ensino médio, e mais 4 pontos de livre 

docência nível superior); participação em atividades relevantes correlatas com a área (5 pontos pelo 

conjunto), curso de aperfeiçoamento na área correlata (03pontos), e mais a experiência técnica (5 

pontos). Totalizando uma pontuação maior que 93,4 pontos (mesmo seguindo o cálculo previsto em 

edital: “A pontuação atribuída ao candidato na prova de títulos será transformada em nota, 

dividindo-se o total de pontos pelo fator 1,07. Desta forma, o candidato com pontuação máxima na 

prova de títulos igual a 107, atingirá nota 100”).” 

 

 

 

Resultado: INDEFERIDO. A Comissão Avaliadora efetuou a revisão dos documentos referentes aos 

itens apontados pela candidata e não houve alteração na pontuação. 
  

Tendo em vista o que segue: 

 

Após revisão da avaliação da prova de títulos, a Comissão Avaliadora esclarece que, em acordo 

com a documentação comprobatória enviada pela candidata, foi realizada a seguinte análise: 

 

Item 1 - Licenciatura Plena em Geografia –  Neste item a candidata sugere: “ licenciatura plena 

(70 pontos)” . A comissão esclarece que a candidata atingiu 70 pontos, conforme documento 

devidamente comprovado no arquivo enviado junto da inscrição. 

 



Item 2 - Adicional pelo grau de doutor ou livre docente, correlato com a área ou – Neste item a 

candidata sugere: “grau de doutor (12 pontos);)”. A comissão esclarece que a candidata atingiu 12 

pontos, conforme documento devidamente comprovado no arquivo enviado junto da inscrição. 

 

Neste item, a candidata sugere ainda: “ curso de aperfeiçoamento na área correlata (03pontos). A 

comissão esclarece que, segundo o EDITAL N° 40/CAMSDP/IFC/2021, de 08 de outubro de 

2021: 

 

“Os Títulos de Doutorado, Mestrado, Especialização e Aperfeiçoamento serão contados uma única 

vez, não serão contados cumulativamente e a pontuação será atribuída ao título de maior 

hierarquia” 

 

A comissão esclarece que o curso de aperfeiçoamento apresentado no arquivo enviado junto da 

inscrição não foi computado no item 2. 

 

 

Item 3 - Exercício de magistério –  Neste item a candidata sugere: “ (total de 8 pontos referente 

ao ensino médio,”. A comissão esclarece que a candidata atingiu 08 pontos, conforme documentos 

devidamente comprovados no arquivo enviado junto da inscrição. 

 

 

Também sugere a candidata neste item: “e mais 4 pontos de livre docência nível superior”. A 

comissão esclarece que estes documentos, devidamente comprovados no arquivo enviado junto da 

inscrição, não foram validados para fins de pontuação por se tratarem de atividades 

supervisionadas, que não configuram o efetivo exercício de magistério. 

 

Item 4 - Experiência Técnico-profissionais correlatas com área. Neste item a candidata sugere 

“a experiência técnica (5 pontos)”. A comissão esclarece que a candidata atingiu 05 pontos, 

conforme documentos devidamente comprovados no arquivo enviado junto da inscrição. 

 

 

Item 5 Participação em atividades relevantes correlatas com a área, como: Cursos de 

capacitação, Seminários, Congressos, Elaboração e/ou Execução de Projetos, etc. Neste item a 

candidata sugere “e mais a experiência técnica (5 pontos)”. A comissão esclarece que a candidata 

atingiu 05 pontos, conforme documentos devidamente comprovados no arquivo enviado junto da 

inscrição. 

 

Segue a tabela de pontuação elaborada pela comissão: 

 

 TÍTULOS PONTUAÇÃO 

REFERÊNCIA 

PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

1 Graduação ou Licenciatura Plena, correlata com a 

área 

70 70 

 

 

 

 

 

2 

Adicional pelo grau de doutor ou livre docente, 

correlato com a área ou 

12 12 

Adicional pelo título de mestre correlato com a 

área ou 

10 

Adicional pelo título de especialização correlato 

com a  área ou 

08 

Adicional pelo curso de Aperfeiçoamento 

correlato com a área (igual ou superior a 180 

horas) 

03 

3 Exercício de magistério 02 pontos/ano - 

Máximo 5 anos 

0 - 10 

8 



4 Experiência Técnico-profissionais correlatas com 

área 

02 pontos/ano - 

Máximo 5 anos 

0 - 10 

5 

5 Participação em atividades relevantes correlatas 

com a 

área, como: Cursos de capacitação, Seminários, 

Congressos, Elaboração e/ou Execução de 

Projetos, 

etc. 

Até 05 pontos 

pelo 

conjunto 

5 

 TOTAL  100  pontos 

que foram 

dividido pelo 

fator  1,07 

especificado  

pelo edital 

 TOTAL  FINAL  93,4 

 

O total de pontos dos títulos foram de 100.  Posteriormente foram divididos por 1,07, pois 

segundo o EDITAL N° 40/CAMSDP/IFC/2021, de 08 de outubro de 2021: 

 

 

“A pontuação atribuída ao candidato na prova de títulos será transformada em nota, dividindo-se o 

total de pontos pelo fator 1,07. Desta forma, o candidato com pontuação máxima na prova de títulos 

igual a 107, atingirá nota 100.” 

 

Reitera-se, este caso 100/1,07 tem-se 93,4. 

 

 

No que se refere ao segundo esclarecimento apresentado pela candidata: 

 

 “E o segundo esclarecimento se refere ao critério/fórmula de base de cálculo utilizado para se 

alcançar a nota final, do presente concurso, de 86,7 pontos.” 

 

A comissão esclarece que foi somada a nota da prova didática à nota da prova de títulos e dividida 

por dois. 

 

93,4 + 80 = 173,4  

 

173,4/ 2 = 86,7.  

 

 

       Rio do Sul, 18 de novembro de 2021 

 

 

Cláudia Cambruzzi                   Emerson Bianchini Estivalete                              Maria Lenir Stupp 

      Presidente da                          Membro da Comissão                                  Membro da Comissão 

Comissão Avaliadora                            Avaliadora                                                    Avaliadora 

 


