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OBJETIVO DA REUNIÃO: 

Análise do pedido de recurso da candidata Fernanda Maria Pereira, 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 Fernanda Maria Pereira vem 

  

“Apresentar Requerimento de Recurso sobre o resultado da Chamada Pública PNPD Nº 
054/2020, a qual pleiteei a vaga "Candidato 7 - Pesquisador de Campo I (Recife)" e obtive a 2° 
lugar na classificação. A candidata que obteve classificação 1° não apresenta em seu currículo 
experiência em pesquisa de campo ou regularização fundiária, como pode ser consultado no 
endereço: http://lattes.cnpq.br/7706737347781915, requisitos apontados no edital como de maior 
peso. Diante disso, solicito esclarecimentos ou apresentação do currículo da candidata que 
obteve 1° lugar, bem como, os comprovantes que justifique [sic] a classificação”. 

  

Em resposta à solicitação de Fernanda Maria Pereira, este comitê julgador faz as seguintes 
considerações:  

- A candidata classificada em primeiro lugar para a vaga mencionada é Manoela Guedes Ferreira 
Jordão de Vasconcelos. 

- Em sua inscrição, Manoela Guedes Ferreira Jordão de Vasconcelos 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 e acadêmica”: “Integrante da equipe 
técnica da CAUS [Cooperativa Arquitetura, Urbanismo e Sociedade] responsável, junto a ONG 
Somos Todos Muribeca (STM) e ao geógrafo Diogo Galvão, pela elaboração coletiva do Plano 
Urbanístico Comunitário da Muribeca e assessora do STM nos processos de Regularização 
Fundiária e Auto Recenseamento da ZEIS Muribeca”; “Elaboração de peças técnicas para o 
Centro Popular Dom Helder Câmara (CENDHEC) integrantes do Processo de Regularização 
Fundiária de imóveis na ZEIS Mustardinha, Recife/PE”; e “Gerente de planejamento e gestão da 
Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Abreu e Lima atuando na análise de 
processos de licenciamento urbanístico, no encaminhamento de pedidos de usucapião da 
Defensoria Pública e na elaboração da base de dados georreferenciados do município para a 
futura revisão de seu Plano Diretor” [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 seu relato 
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verossímil, inclusive no que toca à experiência da candidata em regularização fundiária e 
pesquisa de campo. 

- Conforme prevê o regulamento da chamada pública em epígrafe, as experiências em 
regularização fundiária e em pesquisa de campo compõem critérios de julgamento; neste 
sentido, a candidata recebeu a pontuação considerada correspondente à experiência informada. 

 Tendo em vista as considerações acima, o comitê julgador decide manter a pontuação atribuída 
e, portanto, a classificação dada à candidata Manoela Guedes Ferreira Jordão de Vasconcelos. 

Portanto, o comitê julgador se pronuncia pelo indeferimento do pedido de recurso da candidata 
Fernanda Maria Pereira. 

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

  

  

Brasília, 21 julho 2020. 

  

 


