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OBJETIVO DA REUNIÃO: 

Análise do pedido de recurso do Candidato Guilherme Oliveira Freitas, 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 Guilherme Oliveira Freitas afirma que 

 “Gostaria de interpor recurso quanto a listagem de classificação que foi publicada para a 
Chamada Pública 054/2020, na qual fiz a inscrição para a vaga "Candidato 2 - Bolsa de Incentivo 
a Pesquisa (Tema: Modelos Espaciais"). 

Ao realizar a busca por consulta no sistema lattes das candidatas aprovadas em 1° e 2° lugar, a 
que consta em primeiro, possui conhecimento da [sic] causa nas questões nas quais estão 
explicitadas no edital, mas não possui mestrado ou qualquer pós graduação (em andamento) 
conforme o item 3.2.2. Desejável pós-graduação (completa ou cursando) em Geografia ou 
Cartografia ou Geoprocessamento ou Planejamento e Gestão do Território ou Análise e 
Modelagem de Sistemas Ambientais ou similar; 

Portanto, mediante a este fato e a todas as atividades acadêmicas, solicito informações quanto a 
metodologia utilizada para a classificação existente no site e as entrevistas que foram realizadas 
durante o processo seletivo, uma vez que não houveram [sic] retornos positivos e negativos a 
quem se inscreveu”. 

 Em resposta à solicitação de Guilherme Oliveira Freitas, este comitê julgador faz as seguintes 
considerações: 

- As candidatas mencionadas, classificadas em primeiro e em segundo lugar para a vaga 
Candidato 2, são, respectivamente, Gilmara da Silva Gonçalves e Kamila da Silva Falcão. 

- Com efeito, a candidata classificada em primeiro lugar não mencionou, em seu currículo Lattes, 
estar cursando ou haver cursado pós-graduação. 

- Cabe transcrever aqui o item 3.2.2 dos requisitos para os candidatos à vaga Candidato 2 desta 
Chamada Pública: 

 “Desejável pós-graduação (completa ou cursando) em Geografia ou Cartografia ou 
Geoprocessamento ou Planejamento e Gestão do Território ou Análise e Modelagem de 
Sistemas Ambientais ou similar” [grifo nosso]. 

 - Portanto, cursar ou ter cursado pós-graduação não é um requisito obrigatório para os 
candidatos à vaga. 

- Na avaliação curricular da candidata Gilmara da Silva Gonçalves, prestou-se atenção a 
experiências profissionais nestas mesmas áreas, tendo se encontrado o seguinte no currículo 
Lattes: 

 “Steer, STEER, Brasil [...] Apoio técnico na elaboração de projetos voltados a mecanismos de 
Land Value Capture (LVC) e Desenvolvimento orientado ao Transporte (DOT), envolvendo o 
processamento de dados georreferenciados, análises espaciais, construção de modelos 
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estatísticos e econométricos e elaboração de relatórios e apresentações técnicas. Trabalhos 
desenvolvidos com equipe internacional multidisciplinar. 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ, Brasil [...] Apoio 
técnico na elaboração do diagnóstico a partir de dados secundários georreferenciados, 
elaboração de mapas e análises de dados socioeconõmicos, elaboração de cenários de 
desenvolvimento urbano e estimativa do potencial de instrumentos de recuperação da 
valorização fundiária” [grifos nossos]. 

 - Na mesma avaliação curricular, relativamente aos projetos de pesquisa nos quais a candidata 
participou, encontrou-se o seguinte, dentre outros projetos de pesquisa: 

 “Desenvolvimento e Aplicação de Metodologia para a Identificação, Caracterização e 
Dimensionamento de Assentamentos Precários – MAPPA [...] visa identificar, caracterizar e 
quantificar assentamentos precários em regiões metropolitanas paulistas. O projeto MAPPA 
consiste na construção de modelos para identificação e classificação de assentamentos 
precários, a partir da identificação e integração de dados espaciais de fontes distintas 
para o Estado de São Paulo. 

 IDENTIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA REGIÃO DO GRANDE ABC: UMA 
CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA [...] busca a utilização de bases territoriais e dados 
secundários alternativos, complementares ao Censo Demográfico, para a obtenção de 
caracterizações mais precisas e atualizadas, inclusive nos períodos intercensitários. O projeto 
terá como foco a construção e avaliação de uma base metodológica para a identificação, 
caracterização e dimensionamento de distintas tipologias de assentamentos precários” 
[grifos nossos]. 

 - Constatou-se, assim, que a candidata informou amplas experiência profissional e atuação em 
projetos de pesquisa que possuem grande aderência ao perfil esperado para a bolsa pleiteada 
no projeto da Pesquisa de Núcleos Urbanos Informais no Brasil. 

- Por ocasião da entrevista com a candidata, solicitou-se que ela discorresse sobre essas 
atividades profissionais e de pesquisa informadas no currículo Lattes, o que foi feito, tendo o 
comitê julgador considerado seu relato verossímil. 

- Cabe reiterar que o regulamento desta Chamada Pública não prevê que cursar ou ter 
cursado pós-graduação constitua algum critério de avaliação, ao qual deva ser atribuída 
uma nota. Apenas constituem critérios de avaliação curricular, nesta modalidade de bolsa: A-
Conhecimento em urbanização de assentamentos precários e em construção de índices e 
indicadores espaciais socioeconômicos, sociodemográficos e físicos-ambientais, conforme 
currículo; B-Experiência em coleta, tratamento e análise de dados geoespaciais e estatísticos; e 
C-Conhecimento em sensoriamento remoto e pacotes estatísticos. 

- Para todos os candidatos, foi atribuída uma nota a cada um desses critérios; cada nota foi 
multiplicada por um peso correspondente, conforme o regulamento; e foram somados os 
produtos das notas parciais multiplicadas pelos pesos. Por fim, conforme dispõe o regulamento, 
apenas foram convocados para entrevista os candidatos que obtiveram a melhor pontuação nos 
itens A, B e C, em número correspondente a duas vezes o número de vagas. Uma vez realizada 
a entrevista, que constitui o critério de avaliação D, foi atribuída uma nota, e essa nota foi 
somada à pontuação nos itens A, B e C, obtendo-se então a nota final. 

- A metodologia acima descrita foi utilizada para a avaliação e a classificação dos candidatos, 
conforme está publicada no site do Ipea. 
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- Por fim, cabe informar que apenas foram publicadas as notas dos candidatos entrevistados e, 
portanto, classificados. Não é usual a publicação das notas dos candidatos que não foram 
classificados. 

 Tendo em vista as considerações acima, o comitê julgador decide manter a pontuação atribuída 
e a classificação dada à candidata Gilmara da Silva Gonçalves. 

 Portanto, o comitê julgador se pronuncia pelo indeferimento do pedido de recurso do candidato 
Guilherme Oliveira Freitas. 

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

  

  

Brasília, 22 julho 2020. 


