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OBJETIVO DA REUNIÃO:  

Análise do pedido de recurso da candidata Letícia C lipes Garcia, relativo ao 
resultado da Chamada Pública PNPD nº 054/2020.  

  

TÓPICOS ABORDADOS:  

 Em e-mail com a data de 20/07/2020, endereçado ao PNPD - Programa de Pesquisa 
para o Desenvolvimento Nacional, a candidata Letícia Clipes Garcia afirma que 

 “Gostaria de recorrer sobre a classificação publicada para a Chamada Pública PNPD Nº 
054/2020, na qual me inscrevi para concorrer à vaga ‘Candidato 5 - Pesquisador de 
Campo I (Polo Belo Horizonte-1)”. 

Ao consultar o Currículo Lattes da candidata que recebeu o terceiro lugar, não notei 
atuações que a dessem vantagem, como por exemplo publicação ou participação em 
pesquisa ou extensão, atividade está constante no meu currículo 
(http://lattes.cnpq.br/7345272520994360). 

Portanto, cordialmente, solicito esclarecimentos”. 

 Em resposta à solicitação de Letícia Clipes Garcia, este comitê julgador faz as seguintes 
considerações: 

 - A candidata classificada em terceiro lugar para a vaga mencionada é Luiza Rodrigues 
Jovino da Silva. 

- Em sua inscrição, Luiza Rodrigues Jovino da Silva não informou o endereço ou o link 
para seu currículo Lattes que, portanto, não foi considerado em sua avaliação. 

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

- O CV informa o seguinte, no item “experiência profissional”: “Estágio na pesquisa  
‘Mercados informais de solo e regularização fundiári a: benefícios privados ou 
coletivos?”; consta que a candidata teve as seguintes atribuições: “Realização de 
pesquisa amostral em campo  em 5 (cinco) assentamentos de interesse social de Belo 
Horizonte [...]”; “Sistematização de  dados secundários  referentes às remoções e 
reassentamentos de famílias da política municipal de habitação de Belo Horizonte”; e 
“Participação da etapa de pesquisa qualitativa  envolvendo entrevistas e grupos 
focais , com levantamento do histórico de formação, de lutas, de investimentos públicos 
realizados e dos impactos desses investimentos para a vida das famílias [...]” [grifos 
nossos]  

- Por ocasião da entrevista com a candidata, solicitou-se que ela discorresse sobre 
essas atividades informadas no CV, o que foi feito, tendo o comitê julgador considerado 
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seu relato verossímil, inclusive no que toca à experiência da candidata em atividades de 
pesquisa. 

- Conforme prevê o regulamento da chamada pública em epígrafe, a experiência em 
pesquisa de campo é um dos critérios de julgamento; neste sentido, a candidata recebeu 
a pontuação considerada correspondente à experiência informada. 

- Aproveitamos para esclarecer que, nesta modalidade de bolsa, ter publicações em 
temas relativos ao perfil da bolsa não é critério de julgamento. 

Tendo em vista as considerações acima, o comitê julgador decide manter a pontuação 
atribuída e, portanto, a classificação dada à candidata Luiza Rodrigues Jovino da Silva. 

Portanto, o comitê julgador se pronuncia pelo indeferimento do pedido de recurso da 
candidata Letícia Clipes Garcia. 

   

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

  

  

Brasília, 21 julho 2020. 

  

  

  

  

  

  

 


