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Resposta do Recurso protocolado pelo Candidato Fernando Freitas Costa  

 

 A Comissão do Programa de Bolsas para Capacitação Profissional registra e aceita o 

recebimento do recurso, pois o mesmo foi interposto de acordo com o prazo estabelecido no 

Edital Nº 001/2021.  

A Comissão do Programa de Bolsas para Capacitação Profissional defere parcialmente 

o pedido, com base nos argumentos alinhavados abaixo: 

No que diz respeito à solicitação de divisão do recurso destinado as bolsas (itens 1 ao 9 

do recurso), esta Comissão entende que se trata de uma matéria que não diz respeito ao objetivo 

do presente Edital, que é “selecionar candidatos para participar do benefício proveniente de 

recursos do orçamento próprio da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior”. Ou seja, 

não compete a esta Comissão dividir entre os candidatos o valor da bolsa ofertada.  

Referente ao item 2.7 do quadro de avaliação do Edital Nº 001/2021 (organização de 

eventos), a Comissão considera procedente o acréscimo de 0,1 ponto, alterando, portanto, a nota 

neste quesito de 0.3 para 0.4.   

O candidato alega irregularidade no item 2.8 do quadro de pontuação do Edital. Mas 

esse diz respeito à produção técnica, o que não é objeto de discussão. Trata-se de 

questionamento referente ao item 2.9 do quadro de avaliação do Edital Nº 001/2021 (atividades 

administrativas e/ou atuação em gestão educacional em espaços escolares e não escolares), em 

que a Comissão considerou válida a documentação apresentada sobre as atividades 

administrativas desenvolvidas, em que o candidato alcançou 2,0 pontos.  

Referente ao item 3.1 do quadro de pontuação (participação em eventos científicos sem 

apresentação de trabalho), o candidato alega que apresentou 9 (nove) certificados. No entanto, 

foram identificou apenas 7 (sete) certificados que possuem caráter de evento científico, e 

também em seu Currículo Lattes aparecem apenas 7 (sete) registros de participações em 

eventos. Sendo assim, a pontuação de 1,4 foi mantida, não havendo razões para alterá-la.  
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Considerando o exposto, a Comissão do Programa de Bolsas para Capacitação 

Profissional defere parcialmente o recurso, salientando que a nota final do candidato será 

alterada para 62,1, o que não interfere na classificação do resultado publicado. 

Mineiros/GO, 12 de maio de 2021. 

 

Comissão Especial de Seleção 

Edital 001/2021 


