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Resposta ao Recurso Interposto pela Candidata N° 10 – 1° Fase (Classificatória) “Análise de 

Curriculum Lattes” 

 

Em resposta ao recurso impetrado pela candidata, a Comissão de Avaliação deste processo seletivo 

resolve por indeferir a solicitação de revisão da nota concedida na 1° Fase (Classificatória) – Análise de 

Curriculum Lattes à Candidata N° 10, cujo nome é Simone da Silva Alves. Esta comissão considera que 

avaliação realizada obedeceu a todos os requisitos propostos pelo Edital nº 001/2020, e este, por sua vez, 

contou com a adoção de todos os princípios legais da administração pública. Ressaltamos que conforme o 

referido edital, especificamente em seus itens 5.1 e 5.2, a avaliação do Curriculum Lattes é promovida pela 

análise da documentação comprobatória anexada ao e-mail no ato de inscrição. Portanto, a avaliação desta 

candidata adotou, de forma isonômica, este critério.  

Objetivando responder às arguições apresentadas pela candidata em seu texto recursal, declaramos que:  

 

1. Não há comprovação de que tenha sido promovida a publicação de um artigo científico em um 

periódico científico online. A documentação comprobatória enviada pela candidata no ato de inscrição 

indica uma apresentação de um resumo no 3° CONAED. Consequentemente, a produção foi 

considerada dentro do item “publicação de resumos e relatos de experiência” do Quadro de Avaliação 

do Curriculum Lattes.  

 

2. Em relação à atuação na Educação Infantil, o documento comprobatório apresentado pela candidata 

não especifica a etapa da Educação Básica em que a atuação profissional foi promovida. Portanto, foi 

considerado no item “atuação profissional nos diversos níveis e modalidades da educação” do Quadro 

de Avaliação do Curriculum Lattes.  

 

3. Não foram disponibilizados documentos comprobatórios sobre a conclusão de um curso de 

especialização. Por esta razão, não foi concedida pontuação relacionada à isto.  

Comissão Avaliadora do Processo Seletivo. 

 

Goiânia, 25 de novembro de 2020. 
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