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INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
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APRECIAÇÃO DE RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR 
EDITAL Nº 21/2021 – PROEN | ORIENTADOR DE TCC 

 
O Coordenador Geral do Programa Universidade Aberta do Brasil na função de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO designada através da PORTARIA Nº 1 - 
PROEN/IFAM, de 27 de janeiro de 2021 vem por meio deste TORNAR PÚBLICO a APRECIAÇÃO DE RECURSOS da seleção de bolsistas para a função de 
PROFESSOR FORMADOR I/II – ORIENTADOR DE TCC dos cursos de Pós-Graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica 
(DocentEPT), Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Saúde (GS | PNAP) e Pós-Graduação lato sensu em Gestão Pública (GP | PNAP) da Universidade Aberta 
do Brasil no âmbito do IFAM conforme segue: 
 

Pedido: Nome Completo: CPF: E-mail: 
07/12/2021 11:33:16 NEUSA MARIA DOS SANTOS 88258190059 neusamdsantos@terra.com.br 

Assunto do Recurso: 
 
RECLAMAÇÃO GERAL 
 

Apresentação dos Fatos: 
 
Gostaria de ver minha classificação pois tenho experiência de docência do ensino superior. 
 

Apresentação dos Argumentos: 
 
Melhor classificação 
 

Apresentação da Solicitação: 
 
solicito a formulação da minha classificação 
 

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO: 

 
A candidata encontra-se na posição n. 54 (Página 9 do Resultado Preliminar) para a seleção de orientadores para o 
curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Saúde. As pontuações individuais em cada quesito podem ser 
consultadas conforme a codificação adotada (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, etc.) no próprio RESULTADO PRELIMINAR. A candidata 
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informou possuir 3 anos (6 pontos) de experiência no magistério superior presencial. Como as informações são 
autodeclaratórias cabe a candidata a responsabilidade de informá-las corretamente. 
 
Sendo o candidato o único responsável pelo preenchimento do seu formulário de inscrição, INDEFERE-SE o pedido. 
 

STATUS: INDEFERIDO 
 

Pedido: Nome Completo: CPF: E-mail: 
07/12/2021 12:47:59 HERIBERTO DO SANTOS BRITO FILHO 88591409272 heriberto.sfilho@gmail.com 

Assunto do Recurso: 

 
ERRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
RECLAMAÇÃO GERAL 
 

Apresentação dos Fatos: 
 
técnico em construção civil 
 

Apresentação dos Argumentos: 
 
técnico nível médio 
 

Apresentação da Solicitação: 
 
Conselho regional 
 

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO: 
 
Não existe solicitação alguma no recurso para ser analisada. INDEFERE-SE o pedido. 
 

STATUS: INDEFERIDO 
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Pedido: Nome Completo: CPF: E-mail: 
07/12/2021 12:47:59 MARINA TOSCANO AGGIO 03640732928 aggio05@hotmail.com 

Assunto do Recurso: 

 
ERRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
RECLAMAÇÃO GERAL 
 

Apresentação dos Fatos: 

 
Prezados (as), espero que estejam bem! Conforme verifique nas duas inscrições que realizei, a minha pontuação é de 
45 pontos (formulário enviado via e-mail) e não 44, conforme descrito nos resultados preliminares. Isso não muda a 
minha classificação, mas gostaria apenas de relatar o ocorrido; outro ponto a destacar é que não sou "público 
interno", conforme destacado nos resultados preliminares. Justifico essa informação, porque atuo em outra IES como 
professora efetiva, conforme segue o arquivo que compra essa a situação. 
 

Apresentação dos Argumentos: 

 
O instutito dessa justificativa é justamente para falar a "verdade" sobre o informação do público interno" e não ser 
prejudicada. 
 

Apresentação da Solicitação: 

 
Desejo principalmente que o informação de que sou "público interno" seja retificada, baseada nas informações 
descritas nos resultados preliminares. Devo orientar também que realizei dois editais e um deles consta essa 
informação (Professor Formador I) e a outra inscrição de Professor Formador II está correta. 
 

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO: 

 
A candidata realizou duas inscrições no processo seletivo para a MESMA VAGA uma ocorrida em 02/12/2021  
17:39:32 e outra em 29/11/2021  20:39:49. Considerou-se a inscrição mais recente como retificadora da inscrição 
mais antiga.  
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A comissão conferiu as informações autodeclaratórias prestadas pela candidata no momento da inscrição e as 
mesmas apresentam verossimilhança àquelas divulgadas no RESULTADO PRELIMINAR deste processo seletivo. 
 
Ao que se percebe aqui é um nítido erro de preenchimento do formulário de inscrição e não erro da comissão de 
seleção. No item 7 do edital nº 21/2021 – PROEN, consta que: 
 
7.4. É obrigatório o correto e completo preenchimento do Formulário de Inscrição, com a inserção dos dados 
pessoais e daqueles referentes à formação acadêmica e às experiências profissionais. 
7.5. O candidato é o único responsável pelo correto, legível e completo preenchimento do Formulário de 
Inscrição e declara serem verdadeiras as informações prestadas. 
7.6. Todos os dados informados no Formulário de Inscrição deverão pertencer ao candidato. 
7.7. A inscrição do candidato no processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais ele não poderá alegar desconhecimento. 
7.8. O IFAM não se responsabilizará, de forma alguma, por informações incorretas ou incompletas nos 
Formulários de Inscrição do candidato. 
7.9. O IFAM não se responsabilizará por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a inscrição dos candidatos. 
 
Ainda, conforme item 11.1, inciso III do referido edital, será eliminado o candidato que não comprove 
documentalmente a veracidade das informações inseridas no Formulário de Inscrição quanto aos dados inseridos. 
 
Não cabe à comissão de seleção retificar informações prestadas pelos candidatos em formulário. 
Sendo o candidato o único responsável pelo preenchimento do seu formulário de inscrição, INDEFERE-SE o pedido. 
 

STATUS: INDEFERIDO 
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Pedido: Nome Completo: CPF: E-mail: 
07/12/2021 15:06:18 FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS 82822786100 fernandosantos@uft.edu.br 

Assunto do Recurso: 
 
ERRO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

Apresentação dos Fatos: 
 
Meu nome não consta na lista de resultado preliminar 
 

Apresentação dos Argumentos: 
 
Eu realizei minha inscrição no dia 16/11, e recebi o formulário confirmando que foi realizada inscrição. 
 

Apresentação da Solicitação: 
 
Avaliar o erro pelo qual meu nome não consta na lista de resultado preliminar 
 

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO: 

 
O candidato encontra-se na posição n. 117 (Página 5 do Resultado Preliminar) para a seleção de orientadores para o 
curso de Pós-Graduação lato sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica com o nome 
“FERANANDO CARDOSO DOS SANTOS”. Considerando que as informações são autodeclaratórias e é visível um erro 
no preenchimento do próprio nome pelo do candidato e não por parte da comissão, INDEFERE-SE o pedido. 
 

STATUS: INDEFERIDO 
 

Pedido: Nome Completo: CPF: E-mail: 
07/12/2021 21:05:55 ANA BEATRIZ DE SOUZA CYRINO 11943793204 profa.anabeatriz@gmail.com 

Assunto do Recurso: 
 
RECLAMAÇÃO GERAL 
 

Apresentação dos Fatos:  
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Ao proceder a inscrição ao Edital nº 21/2021 - PROEN/IFAM - Professor Formador para Orientação de TCC, ainda não 
havia recebido o atestado de experiência docente no item 2.2. EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR FORMADOR EM EaD 
NO MAGISTÉRIO SUPERIOR, pois no de institucional de disciplinas ministradas na Uninorte que eu tinha em meu 
poder, não nominava a carga horária pertinente a cada disciplina.  
Por esse motivo ao preencher a inscrição, me limitei a informar que possui metade da carga horária máxima 
parametrizada para a pontuação, equivalente a 05 (cinco pontos)na qual eu tinha certeza que seria possível 
comprovar. 
 

Apresentação dos Argumentos: 

 
O motivo em pontuar cinco (5) e não (dez) na inscrição, no item 2.2. EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR FORMADOR 
EM EaD NO MAGISTÉRIO SUPERIOR foi por precaução: Considerando que o referido edital é exigente em relação a 
"ausência de comprovação"; 
Considerando que naquela ocasião eu ainda não tinha em mãos o atestado comprobatório; 
Considerando a possibilidade em não conseguir a comprovação em tempo hábil.  
Portanto, optei em evitar a desclassificação eminente por ausência documental. 
 

Apresentação da Solicitação: 

 
Solicito que seja acrescido 5 pontos no item 2.2. EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR FORMADOR EM EaD NO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR, o que elevaria a minha pontuação de 52 para 57 pontos, conforme atestado em anexo, o 
que melhoraria e seria justo, a minha colocação no resultado final.  
 

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO: 

 
Ao que se percebe aqui é um nítido erro de preenchimento do formulário de inscrição. No item 7 do edital nº 21/2021 
– PROEN, consta que: 
 
7.4. É obrigatório o correto e completo preenchimento do Formulário de Inscrição, com a inserção dos dados 
pessoais e daqueles referentes à formação acadêmica e às experiências profissionais. 
7.5. O candidato é o único responsável pelo correto, legível e completo preenchimento do Formulário de 
Inscrição e declara serem verdadeiras as informações prestadas. 
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7.6. Todos os dados informados no Formulário de Inscrição deverão pertencer ao candidato. 
7.7. A inscrição do candidato no processo seletivo implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas 
e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais ele não poderá alegar desconhecimento. 
7.8. O IFAM não se responsabilizará, de forma alguma, por informações incorretas ou incompletas nos 
Formulários de Inscrição do candidato. 
7.9. O IFAM não se responsabilizará por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a inscrição dos candidatos. 
 
Ainda, conforme item 11.1, inciso III do referido edital, será eliminado o candidato que não comprove 
documentalmente a veracidade das informações inseridas no Formulário de Inscrição quanto aos dados inseridos. 
 
Não cabe à comissão de seleção retificar informações prestadas pelos candidatos em formulário. 
Sendo o candidato o único responsável pelo preenchimento do seu formulário de inscrição, INDEFERE-SE o pedido. 
 

STATUS: INDEFERIDO 
 
Sendo estes os recursos ao resultado preliminar. 
Subscrevo-me, 

Manaus-AM, 8 de dezembro de 2021. 
 

 
 
 
 

Profº. JULIANO MILTON KRUGER 
Coordenador Geral do Programa Universidade Aberta do Brasil 

PORTARIA Nº 142-GR/IFAM de 31.01.2020 


