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1
Pontuação dos títulos
O Resultado provisório das provas de Títulos, divulgado no dia 07 de agosto de 2017, apresenta
diminuição da nota das candidatas 00126 e 0069 e aumento da nota da candidata 0024, o que, a
princípio, altera mais uma vez o resultado de classificação dos candidatos ao Concurso Público de
Edital 05/2016. Contudo, a candidata 00126 argumenta que: a) Durante todas as revisões realizadas
pela banca, ao longo dos prazos recursivos, sua nota se manteve em 15,40, tendo sido agora reduzida
pra 13,80, o que retira-lhe a expectativa de manutenção em primeiro lugar de classificação, conforme
resultado final publicado e homologado antes da anulação; b) Durante todas as revisões realizadas
pela banca, ao longo dos prazos recursivos, a nota da candidata 0024 foi alterada, sendo que agora a
candidata apresenta 19 pontos de currículo. Embora a candidata possa acumular 17,5 pontos de
currículo nos itens formação acadêmica, experiência profissional e atividades acadêmicas de pesquisa,
de acordo com informações obtidas no currículo presente na Plataforma Lattes (de acesso público e
teoricamente atualizado), a candidata não poderia pontuar em 1,5 no item atividades acadêmicas de
extensão, impossibilitando a nota atual de 19,00 pontos. c) Conforme já mencionado em recurso
anterior, interposto pela candidata 0085, a candidata 0109 não poderia pontuar em 16,79,
considerando sua experiência profissional inferior a 12 meses, também de acordo com o currículo
disponível na plataforma Lattes. Considerando as argumentações elencadas acima e com o intuito de
manter a legalidade do concurso, esta candidata solicita, respeitosamente, à Banca, a revisão da
pontuação da prova de títulos.
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