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OBJETIVO DA REUNIÃO: 

Análise de recursos interposto por candidato à Chamada Pública nº 035/2020. 

  

  

TÓPICOS ABORDADOS: 

Após abertura de novo prazo para interposição de recursos, o candidato RAFAEL PASTRE, que 
se candidatou à vaga de Assistente de pesquisa III, enviou recurso ao resultado da citada 
Chamada Pública. O recurso questiona as notas atribuídas a este nos quesitos A (Alinhamento 
dos conteúdos referidos no Curriculum Vitae do candidato com o perfil desejado do bolsista) e C 
(conhecimento comprovado nas áreas de agricultura e agronegócio e de comércio exterior), 
inclusive fazendo menção às notas atribuídas a outros candidatos. O candidato questiona 
também a menção desta comissão avaliadora de que “O candidato RAFAEL PASTRE apresenta 
em seu currículo Lattes alguns trabalhos sobre temas lateralmente associados a comércio 
exterior e agricultura, e recebeu nota 8,0.”  

Sendo assim, a comissão decidiu reavaliar a situação do candidato, analisando novamente seu 
currículo, seu conhecimento na área desejada, seu projeto e sua entrevista. E analisou 
novamente, também, o currículo e o conhecimento comprovado da candidata ALICIA CECHIN, 
citada no recurso. 

O fato é que o candidato possui realmente um bom currículo e conhecimento no tema do 
agronegócio, o que permitiu lhe atribuir boas notas nos quesitos A e C. A nota não foi melhor 
pelo fato de o candidato não possuir trabalhos publicados ou referências curriculares diretamente 
relacionadas ao tema de comércio exterior, aspecto que é de grande importância para o 
desenvolvimento do projeto ao qual esta Chamada Pública se vincula. O próprio candidato, em 
seu recurso, reconhece que a candidata ALICIA CEHCIN, que recebeu nota mais elevada nos 
dois quesitos, possui algum conhecimento no tema de comércio exterior e agricultura (“As únicas 
publicações constantes no Currículo Lattes da candidata Alícia Cechin sobre o tema são a 
dissertação e a tese de doutorado em andamento (além de apresentação de trabalho sobre o 
efeito da crise de 2008)). E reconhece que, em seu currículo, “...consta também uma Dissertação 
e Tese sobre Agronegócio, especificamente do complexo grãos-carnes, que são basicamente 
nossos principais produtos de exportação, o que traz implícito o peso do comércio internacional 
nos trabalhos.” Ou seja, a questão do comércio exterior é tratada de forma subsidiária e lateral 
nestes trabalhos. 

Cabe reiterar, ainda, que a candidata ALICIA CECHIN recebeu nota mais elevada do que o 
candidato RAFAEL PASTRE também nos outros dois quesitos (Avaliação de projeto de pesquisa 
e (Entrevista). 

Portanto, após esta reanálise, a comissão decidiu por ratificar as notas atribuídas anteriormente. 
A Tabela (0320298) apresenta as notas atribuídas a cada candidato em cada quesito, o peso de 
cada quesito e a nota final de cada candidato. 

Assim, a classificação final dos candidatos ficou da seguinte forma: 1º lugar: Michelle Márcia 
Viana Martins; 2º lugar: Alícia Cechin; 3º lugar: Ana Cecília de Almeida; 4º lugar: Rafael 
Pastre; 5º lugar: Franciele de Oliveira Pereira; 6º lugar: Mariane Rodrigues da Vitoria. 

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=458400&id_procedimento_atual=394025&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000851&infra_hash=d15da989a00fdf850bd69c6170c333b3dc152f3831fe6c14f33c896885e9def6
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Como a chamada Pública prevê apenas duas vagas para Assistente III, deverão ser chamadas 
para assumir as vagas de bolsista as candidatas Michelle Márcia Viana Martins (para trabalho 
presencial no Ipea-Rio) e Alícia Cechin (para trabalho presencial no Ipea Brasília). Em caso 
de desistência das candidatas classificadas, poderão ser convocados(as) os(as) demais 
classificados, pela ordem de classificação. 

  

  

Brasília, 30 julho 2020. 

  

  

  

   

  

  

 


