
IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 73/2020 IPEA/PNPD 

 

A leitura do edital e seus anexos, ou de outros matérias disponíveis na página PROMOB 

2020/ BOLSAS do sítio eletrônico do IPEA, não indicam a possibilidade de inscrição para 

concorrência à mais de uma vaga na mesma chamada pública. As características das vagas 

disponíveis, que exigem a realização de viagens constantes para diversas comarcas em mais de 

um Estado da Federação, fazem presumir a impossibilidade de candidatura e seleção para mais 

de uma bolsa da mesma modalidade, até mesmo pelo risco de prejuízo na qualidade e execução 

da pesquisa.  

 Contudo, a divulgação do resultado e das notas da chamada pública n. 73/2020 no Diário 

Oficial da União em 3 de setembro indicam que houve inscrição de alguns candidatos em mais 

de uma vaga referente às bolsas de uma mesma modalidade – Assistente de Pesquisa III 

(Mestre), caso dos candidatos Natália Cardoso Amorim Maciel, Juliana da Silva Regassi, 

Mariana Paganote Dornellas e Diogo José da Silva Flora. 

 Além disso, a candidata Juliana da Silva Regassi não só se inscreveu para, pelo menos, 

5 (cinco) vagas, como foi selecionada concomitantemente para as bolsas de 2 (duas) sub-

regiões, Goiás e Distrito Federal e Roraima, Acre e Amazonas.  

 Nesse sentido, solicito ao Comitê Avaliador: 

a) Com a finalidade de evitar o máximo de prejuízos aos candidatos e ao IPEA, a 

reconsideração do critério de seleção, de modo que seja feita lista única observadas 

as notas finais de todos os candidatos, com ordem de classificação decrescente que 

possibilite aos candidatos com maiores notas a escolha de sua alocação e assim 

sucessivamente até o limite de vagas apontadas no edital, o que consistiria em 

critério mais equânime diante das já apontadas inconsistências da chamada pública. 



b) Alternativamente, a minha recolocação nas vagas de: Amapá, Tocantins e Pará; 

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia; Roraima, Acre e Amazonas; ou 

Goiás e Distrito Federal. Nessas vagas os candidatos classificados tem notas  75  

(setenta e cinco), e 70 (setenta), enquanto perfaço nota 79 (setenta e nove), 

superior a destes candidatos.  

Assim, solicito a revisão do resultado final e o atendimento de uma das possibilidades 

acima descritas, alternativamente, quais sejam, a reconsideração do critério de 

classificação que leve em conta a nota geral e a possibilidade de escolha das vagas 

pelos candidatos melhores classificados; ou, a reclassificação da candidata Ana Luiza 

Rodrigues em uma das vagas acima descritas, levando em conta a nota superior e a 

desvantagem em relação aos demais candidatos que se inscreveram e/ou foram 

selecionados para mais de uma vaga, possibilidade que não constou no edital da 

chamada pública, apesar de contarem com nota inferior a da candidata. 

 

Ribeirão Preto, 5 de setembro de 2020. 

Ana Luiza Rodrigues 

 

 

 


