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OBJETIVO DA REUNIÃO: 

Análise do pedido de recurso do Candidato Átila Rezende Fialho, relativo ao resultado da 
Chamada Pública PNPD nº 054/2020. 

  

TÓPICOS ABORDADOS: 

 Em e-mail com a data de 22/07/2020, endereçado ao PNPD - Programa de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional, o candidato Átila Rezende Fialho vem 

 “[...] interpor recurso relativo ao resultado da chamada pública IPEA/PNPD Nº 054/2020, em 
conformidade ao item 6 do regulamento deste mesmo edital, por entender que a primeira 
colocada do resultado em questão não atende aos critérios mínimos e/ou desejáveis dispostos 
no item 3.4 da chamada e 3.4 a 3.10 do regulamento desta mesma chamada, ou que, ao menos, 
não atende com a mesma qualificação que outros candidatos, dentre os quais eu me incluo. 

Como se pode verificar por meio de seu Lattes (http://lattes.cnpq.br/3609935308275873), a 
candidata não apresenta qualificações para os itens 3.4.3, 3.4.4 e 3.4.5, ou seja,  "conhecimento 
de procedimentos de regularização fundiária ou urbanização de assentamentos precários", " 
experiência em pesquisa de campo relacionada a atividades de regularização fundiária ou 
urbanização de assentamentos precários" e " experiência na utilização de software de 
geoprocessamento, georreferenciamento e/ou cartografia". 

Portanto, peço, por gentileza, que os responsáveis pela avaliação apresentem, com a 
transparência e a impessoalidade que deve reger a instituição em questão, os documentos, 
motivações e comprovantes que possam fundamentar a escolha e as notas que colocaram a 
candidata diante da primeira colocação, em detrimento de outros (as) candidatos (as) que 
aparentemente possuíam maior aptidão e adequação ao perfil desejado." 

 Em resposta à solicitação de Átila Rezende Fialho, este comitê julgador faz as seguintes 
considerações: 

 - Inicialmente, cabe registrar que Átila Rezende Fialho concorreu para a vaga Candidato 4 – 
Pesquisador de Campo I (Polo Brasília). 

- A candidata mencionada, classificada em primeiro lugar para a vaga Candidato 4, é Valéria 
Barroso da Silveira. 

- Conforme faculta o PNPD, a candidata Valéria Barroso da Silveira anexou em sua inscrição um 
curriculum vitae (CV), que foi considerado em sua avaliação. 

- Destacamos que o CV da candidata informa o seguinte, no item “Experiência Profissional”: 

“- Arquiteta responsável pela Equipe 20 da III JATHIS - Jornada de Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social. 10 a 14/09/2019. [...] 

- Diretora de Obras, Planejamento e Ordenamento Territorial - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXV. Urbanização 
de assentamentos precários (Vila Estrutural-DF). 10/2012 a 01/2015; [...] 
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- Regularização de loteamentos urbanos no Distrito Federal. Trilha Mundos – Projetos 
Socioambientais: 01/2007 a 12/2011; [...] 

- Equipe técnica na Realização do Diagnóstico Preliminar dos Parcelamentos Urbanos 
Informais no Distrito Federal. Assessora da DISUL/SUPAR/ SEDUH/DF. 01/2006 a 06/2006. 

- Equipe técnica do estudo de campo e desenvolvimento de propostas urbanísticas 
preliminares para a regularização do assentamento informal do Grande Colorado – 
Sobradinho/DF. Assessora da DISUL/SUPAR/ SEDUH/DF. 03/2005 a 06/2005.” [grifos 
nossos] 

 - No mesmo CV da candidata, no item “Qualificações”, encontrou-se: 

 “- Curso Geoprocessamento Aplicado a Cidades, realizado em Brasília-DF nos dias 29 de 
junho e 6 de julho de 2019, com carga horária de 14 horas - QGIS e AutoCAD Map 3D. Instituto 
COURB.” [grifo nosso]  

- Por ocasião da entrevista com a candidata, solicitou-se que ela discorresse sobre as atividades 
profissionais informadas no CV, de modo a detalhar o seu conhecimento de procedimentos de 
regularização fundiária e/ou de urbanização de assentamentos precários, bem como sua 
experiência em pesquisa de campo em núcleos urbanos informais do Distrito Federal. Da mesma 
forma, solicitou-se que ela explicasse ao comitê julgador quais as suas habilidades na utilização 
dos softwares de geoprocessamento e cartografia mencionados no CV. Em resposta, a 
candidata relatou, em detalhe, as atividades profissionais realizadas, assim como sua 
experiência na utilização dos softwares. O comitê julgador considerou seu relato verossímil. 

- Neste sentido, a candidata recebeu a pontuação considerada correspondente à experiência e 
aos conhecimentos informados, e foi classificada em primeiro lugar para a vaga pleiteada. 

 Tendo em vista as considerações acima, o comitê julgador decide manter a pontuação atribuída 
e a classificação dada à candidata Valéria Barroso da Silveira. 

 Portanto, o comitê julgador se pronuncia pelo indeferimento do pedido de recurso do candidato 
Átila Rezende Fialho. 

 A Ata deve ser assinada e os anexos rubricados pelo Comitê. 

  

  

Brasília, 23 julho 2020. 

  

  


