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PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
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EDITAL Nº 45 DE 24 DE OUTUBRO DE 2016 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA ATUAR NOS CURSOS OFERTADOS
NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RESULTADO DOS RECURSOS

A Comissão Organizadora do processo seletivo simplificado para contratação de professores bolsistas  para atuarem na Educação a Distância do 
Instituto Federal  de Brasília torna público o resultado dos recursos referentes à terceira etapa:

CANDIDATO ÁREA RESULTADO RESPOSTA AO RECURSO

Cristiano Pereira da Silva MATEMÁTICA Indeferido
A documentação apresentada pelo candidato não configura diploma 

de complementação pedagógica, de acordo com a Resolução nº 2, de 
1º de julho de 2015

Josivânia Silva ADMINISTRAÇÃO Deferido 
parcialmente

Em resposta ao recurso interposto pela candidata Josivânia
Silva Farias, informamos que este foi deferido parcialmente,

considerando que: 1) a candidata recebeu nota máxima quando
da apresentação dos diplomas de pós-graduação em níveis de
especialização e doutorado; 2) recebeu nota máxima quando
da comprovação das experiências profissionais na área; 3)
Não pontuou em experiência de docência na Rede Federal,

tendo em vista, para este processo seletivo, pontuarmos, para
este item, apenas as experiências comprovadas no âmbito da
rede federal de educação básica, técnica e tecnológica. Neste

sentido, a comprovação de atuação docente perante a
Universidade de Brasília obteve nota máxima - 8 pontos -

para o item experiência em docência presencial fora da rede
federal; 4) Por fim, a candidata obteve nota máxima quando da 

comprovação de experiência em docência em EAD.

Juciara do Nascimento ESTATÍSTICA Indeferido

A candidata não enviou cópia de diploma ou certificado de curso 
superior em Estatística. Foi anexado apenas cópia de diploma de 

mestrado em computação. Sendo assim, não atendeu aos item 4.3 do 
edital. INDEFERIDO.

Luciane Maria INGLÊS Indeferido

A candidata não apresentou comprovante de complementação 
pedagógica ou segunda licenciatura. A candidata também não 

apresentou documento que comprove experiência na Rede Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia.

Tafarel Gois LOGISTICA Indeferido

O candidato enviou arquivo com erro. A responsabilidade pelo envio 
do arquivo correto, e dentro do prazo, é do candidato. No recurso, o 
candidato envia novamente os documentos. Dessa vez, os arquivos 
vieram sem erros. Porém, além de serem intempestivos, o candidato 

deixa de anexar cópia de diploma de curso superior em Logística 
(bacharel ou tecnólogo) conforme solicitado no edital como requisito 

básico para a função. Dessa forma, INDEFIRO.

Carlos Neymer ADMINISTRAÇÃO Indeferido

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato Carlos Neymer F. 
Nunes, informamos que este foi indeferido, tendo em vista as

considerações a seguir: 1) quanto à experiência em docência em EaD,
a pontuação somente pôde ser atribuída à atividade docente, não 
sendo, portanto, a tutoria, a monitoria, o voluntariado ou o estágio

serem passíveis de pontuação neste item. Ainda, sobre a  experiência
em nossa EaD, não houve pontuação para soma das frações de tempo

que não alcançaram o tempo mínimo de 6 meses; 2) O candidato
recebeu pontuações máximas quando da apresentação dos diplomas
de pós-graduação em níveis de especialização e mestrado; 3) Por fim,
o candidato obteve nota máxima - 8 pontos - para o item experiência

em docência presencial fora da rede federal.

Wellington Pedro da Silva ESPANHOL Indeferido

Em resposta ao recurso interposto pelo canditado Welligton Pedro da 
Silva, informamos que este foi indeferido, condiderando que: 1- o 

candidato recebeu pontuação máxima pelo diploma de mestrado; 2 - 
Os comprovantes de experiência de trabalho por produto não consta a 

data do início do trabalho, apenas o final, não tendo a banca como 
aferir o período de trabalho, recebendo o candidato dois pontos pelo 
ano comprovado; 3 - Na experiência em docência na Rede Federal, 
foram comprovados apenas seis meses de experiências, sendo o 

mínimo um ano para recebimento de pontos; 4 - Na experiência de 
docência fora da Rede Federal o candidato comprovou um ano, 

recebendo dois pontos; 5 - O cadidato não apresentou comprovante 
de docência em EAD, apenas de tutoria. Sendo assim, não foi possível 

atribuir nenhum ponto.



Emerson de Souza de Jesus SEGURANÇA DO TRABALHO Deferido

O candidato apresentou o vínculo com programa de pós-graduação 
strictu sensu (Mestrado),habilitando-o para concorrer à vaga. A 

pontuação referente ao título de especialização em Segurança do 
Trabalho também foi considerada. O candidato totalizou 8,0 pontos.

Ana Cláudia Duarte Lopes ADMINISTRAÇÃO Deferido 
parcialmente

Em resposta aos recursos interpostos pela canditada Ana
Cláudia Duarte Lopes, informamos que estes foram deferidos

parcialmente, condiderando que: 1 - a candidata, preliminarmente,
havia enviado comprovantes de experiência profissional na área,
que, diante de sua inelegibilidade, não foi possível precisar datas
de início e fim, mas que, enviando-os novamente no recurso, e, 

claro, verificados por esta comissão se tratarem dos mesmos
documentos anteriormente enviados, a candidata, para este item, 

atingiu pontuação máxima, ou seja, 10 pontos; 2 - A candidata 
não pontuou no item experiência em docência fora da rede 

federal, tendo em vista que atividades de tutoria, monitoria, estágios,
não serem consideradas como atividade docente. Ainda, para sua

declaração como instrutora na instituição SENAC, não houve
pontuação por não conter, na declaração, o período da ação
de instrutoria, mas, tão-somente, a data da declaração, não

permitindo, portanto, esta comissão aferir o período de atuação.
3) A candidata nã pontuou no item experiência em docência

em EAD, tendo em vista que atividades de capacitação que rea-
lizou nesta modalidade de ensino não são pontuadas e, além

disso, atividades de tutoria, monitoria, secretaria, registro
acadêmico, de estágios, voluntárias, não são, para este processo
seletivo, consideradas como experiência em docência, quer sejam

presenciais ou a distância.

Priscila de Oliveira ADMINISTRAÇÃO Indeferido

Em resposta ao recurso interposto pela canditada Priscila de Oliveira,
informamos que este foi indeferido, tendo em vista: 1) a experiência

na área que é objeto do presente recurso deu-se antes da finalização
da graduação, o que pressupõe prescindir da formação em

Administração. Ainda, no mesmo documento enviado, não há a
possibilidade de aferir a finalização do período, pois o ano final está

comprometido com sobreposição de outro documento, não permitindo,
portanto, a esta comissão, precisar o período de atividade laboral para

fins de pontuação neste item. Cabe registrar que, no recurso, não
houve novo envio do documento de comprovação.

Bianca Alves Silveira CIÊNCIAS SOCIAIS Deferido 
parcialmente

Em resposta ao recurso interposto pela canditada Bianca Alves 
Silveira, informamos que foram indeferidos os seguintes 

questionamentos: 1 - a candidata recebeu pontuação máxima pelo 
diploma de licenciatura. 2 - O comprovante de especialização não é na 
área direta em que concorre ; 3 - Não há comprovantes de docência 
na Rede Federal (Institutos Federais e CEFET's); 4 - Na experiência 
de docência fora da Rede Federal , a candidata recebeu pontuação 
mmáxima; 5 - A cadidata não apresentou comprovante de docência 
em EAD, apenas de tutoria. Sendo assim, não foi possível atribuir 
nenhum ponto.                                                                        Em 

relação ao questionamento de comprovação de experiência, 
informamos que o pedido foi deferido, recebendo a candidata mais 

dois pontos no item comprovação de experiência profissional na área. 
Dessa forma, a potuação total da canditada é de 33 pontos.

Pollyana Costa Miranda PEDAGOGIA PERFIL 1 Deferido 
parcialmente

Em resposta ao recurso, informamos que não foi considerado o 
bacharelado em Secretariado Executivo como segunda licenciatura ou 

complementação pedagógica. Foram consideradas as pontuações 
referentes à experiência profissional na área e docência presencial 

fora da Rede Federal. A experiência em docência na EaD não 
contempla experiência em tutoria. Assim, foram considerados a 

experiência como Pedagoga do CESPE, por conter no escopo das 
atribuições as funções inerentes à docência. O mesmo ocorre com a 

comprovação de 1 ano como consultora técnica, na qual foi 
comprovada atividade docente. A experiência como supervisora não 
comprova atividades características da docência. As atividades de 

supervisora e tutora foram consideradas, para efeitos de pontuação, 
no campo de experiência profissional na área. Em síntese, a 
pontuação da candidata foi: Licenciatura ou complementação 

pedagógica: 0,0; Diploma de pós-graduação - Especialização na área 
direta a que concorre: 8,0; Comprovação de experiência profissional 
na área: 8,0; Declaração de experiência em docência presencial fora 

da Rede Federal: 2,0;Declaração de experiência em docência em 
EaD: 12,0. Total: 30 pontos

Ana Paula Ferreira da Silva Mathias PEDAGOGIA PERFIL 2 Deferido 
parcialmente

Em resposta ao recurso, informamos que foram reconsideradas as 
pontuações referentes à experiência como pedagogo dentro e fora da 

Rede Federal. A experiência em coordenação pedagógica não foi 
considerada, uma vez que a declaração apresentada pela candidata 

não configura comprovação de atividade de coordenação pedagógica, 
pois para o exercício dessa função o docente deve possuir dedicação 

exclusiva das 40 horas semanais de trabalho, o que difere da 
declaração apresentada pela candidata, que contabiliza 15 horas de 

coordenação para as atividades de docência desenvolvidas nas outras 
25 horas. A pontuação obtida como pedagogo na Rede Federal não foi 

contabilizada pois houve registro como experiência de pedagogo na 
Rede Federal. Em síntese, a pontuação da candidata foi: Experiência 

profissional em coordenação pedagógica: 0,0; Declaração de 
pedagogo na Rede Federal: 15; Declaração de experiência como 

pedagogo fora da Rede Federal: 8,0; Declaração na função de 
pedagogo em EaD, no Programa Rede E-Tec:0,0. Total: 20 pontos



Cintia Pacheco PORTUGUÊS Deferido 
parcialmente

Em resposta aos recursos interpostos pela candidata Cíntia da Silva 
Pacheco, informamos que estes foram deferidos parcialmente, 
considerando que: 1 – Sobre a solicitação referente a segunda 

licenciatura o pedido foi deferido, a especialização apresentada não é 
na área direta a que concorre e não foi computada, o mestrado e 

doutorado já estavam no computo anterior. 2 – Em relação a 
experiência profissional apresentada como revisora informamos que 
estágio não é atividade de experiência profissional comprovada. 3 – 

Sobre a experiência em EAD somente pontuamos os dois anos 
atestados pelo IESB como professora, as demais atividades 

apresentadas, como tutoria, não pontuam para experiência docente. 
Pontuação final: 53 pontos.

Clara Bomfim dos Santos ESPANHOL Indeferido

Em resposta ao recurso interposto pela canditada Clara Bomfim dos 
Santos, informamos que este foi indeferido, condiderando que: 1- Não 
há comprovante de docência em EAD, apenas tutoria. Sendo assim, 

não foi possível atribuir nenhum ponto.

Dalva Martins PEDAGOGIA PERFIL 2 Deferido

A candidata apresentou experiência no magistério, habilitando-a para 
concorrer à vaga. Os demais comprovantes e suas respectivas 

pontuações encontram-se em concordância com as normas previstas 
no Edital. Assim, a candidata totaliza 50 pontos na prova de títulos.

André Lacerda Batista de Sousa TURISMO Indeferido

Em resposta ao recurso interposto pelo canditado André Lacerda 
Batista de Sousa, informamos que este foi indeferido, considerando 

que: 1 - o candidato recebeu pontuação máxima nos quesitos 
especialização, mestrado e certificado de curso técnico; 2 - Não 
apresentou comprovante de experiência profissional na área de 

turismo, sendo que os comprovantes descritos no recursos são: a) de 
áreas fora do turismo: b) de docência; c) sem data do período 

trabalhado; d) com períodos menor de um ano de experiência. Não 
sendo possível, dessa forma, atribuir  pontos neste quesito; 3 - Não 

foram comprovados experiência em docência na Rede Federal (IF's ou 
CEFET's); 4 - Na experiência de docência fora da Rede Federal o 

candidato recebeu pontuação máxima.

Anelise Pereira Sihler PEDAGOGIA - PERFIL 1 Deferido

A candidata apresentou experiência no magistério, habilitando-a para 
concorrer à vaga. Os demais comprovantes e suas respectivas 

pontuações encontram-se em concordância com as normas previstas 
no Edital. Assim, a candidata totaliza 66 pontos na prova de títulos.

Brasília, 23 de fevereiro de 2017.

Comissão Organizadora
Portaria nº 2275, de 24 de agosto de 2016


