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1 Márcia Macêdo Costa: indeferido conforme justificativa abaixo. 

No que se refere aos critérios de avaliação usados para esta fase do processo seletivo, ambos os 
avaliadores atribuíram as mesmas notas à candidata, as quais poderiam ter sido divulgadas a 
ela se tivesse havido solicitação para isso, conforme prevê o item 5.10 do edital. Dentre os 
critérios de avaliação do projeto de pesquisa, o que teve pontuação mais baixa atribuída por 
ambos avaliadores e que fizeram com que a média final da candidata não fosse suficiente para 
sua aprovação nesta fase foi ‘Tema de interesse dos(as) indicados(as) ou de outro(a) docente’, 
o qual tinha valor total de 3,0 pontos. Segundo o item 4.16 do edital, no final do processo 
seletivo, o(a) orientador(a) poderá ser diferente daqueles(as) indicados(as) na inscrição em 
função da necessidade de enquadramento adequado do projeto à linha de pesquisa e atuação 
do(a) orientador(a), o que, obrigatoriamente, deverá contar com a anuência do(a) candidato(a) 
e do(a) orientador(a). Considerando este aspecto, durante a fase de avaliação do projeto, quando 
os(as) docentes indicados(as) pela candidata consideraram que ele ia de encontro à sua área de 
atuação ou aos seus temas de interesse, mas apresentava potencial, disponibilizaram o referido 
para o coletivo, na expectativa de que outros(as) docentes manifestassem interesse pela 
proposta. Como não houve manifestação de interesse de nenhum(a) outro docente, o projeto 
permaneceu com as notas atribuídas pelos indicados pela candidata. 
 
 
2 Andréia Pereira Escarião Tomasi: indeferido conforme justificativa abaixo. 

No que se refere aos critérios de avaliação usados para esta fase do processo seletivo, ambos os 
avaliadores atribuíram as mesmas notas à candidata, as quais poderiam ter sido divulgadas a 
ela se tivesse havido solicitação para isso, conforme prevê o item 5.10 do edital. Dentre os 
critérios de avaliação do projeto de pesquisa, um que teve pontuação baixa atribuída por ambos 
avaliadores foi ‘Tema de interesse dos(as) indicados(as) ou de outro(a) docente’, o qual tinha 
valor total de 3,0 pontos, seguido de ‘Justificativa convincente e objeto de estudo bem 
delimitado’, o qual tinha valor total de 1,5. Por se tratar de dois critérios de grande relevância 
para um projeto de pesquisa, a Comissão de Seleção decidiu manter as notas atribuídas pelos 
avaliadores.  
 
 
3 Iago José Cardoso: indeferido conforme justificativa abaixo. 

O candidato não cumpriu o que exige o edital 01/2020 para apresentação de recursos. Segundo 
o item 5.8, a partir da publicação dos resultados de cada uma das fases, os(as) candidatos(as) 
poderão interpor recurso exclusivamente por e-mail. O recurso deverá ser anexado ao e-mail 
ppge.jatai@ufg.br em formato PDF e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) sendo 
encaminhado à Comissão de Seleção, não sendo aceito encaminhamento via Correios e/ou 
qualquer outro tipo de encaminhamento. No campo assunto do e-mail deverá ser colocado o 



nome completo do(a) candidato(a) seguido do termo ‘Recurso’. O pedido deverá ser 
justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação. Só serão 
aceitos recursos que digam respeito exclusivamente a questionamentos diretamente 
relacionados à etapa do processo seletivo a qual se referem.  
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