
 

CHAMADA PÚBLICA IPEA Nº 073/2020 

 

 

Ao Comitê Julgador da Chamada Pública em epígrafe. 

 

 

 

Eu, Débora Fonsêca Barbosa, devidamente qualificada no currículo 

cadastrado junto a esta instituição por ocasião da Chamada Pública nº 073/2020, 

venho por meio deste, tempestivamente, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

pelos motivos expostos a seguir. 

 

I. DOS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO 

 

A Chamada Pública 073/2020 (CP) tem por objetivo a concessão de 

bolsas de pesquisas no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o 

Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização da Competência 

Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento - PROMOB. 

A partir da leitura dos termos da CP, depreende-se que os proponentes 

serão selecionados a partir do preenchimento do requisitos enumerados no 

Termo de Referência e no Regulamento. 

No entanto, existem questões que foram observadas a partir da realização 

das etapas da pesquisa e que representam uma incoerência em relação ao 

processo seletivo, situação reforçada pelo número de recursos interpostos. Essas 

incoerências oriundas das circunstâncias factuais comprometem o resultado aqui 

questionado. 

Isso ocorre porque a presente chamada pública, que tem abrangência 

nacional, parecia ter por intenção valorizar e apoiar o desenvolvimentos dos 

pesquisadores e pesquisadoras locais, quando na verdade, reforça as 



desigualdades sociais, especialmente entre sul/sudeste e norte/nordeste, 

fazendo com que pessoas qualificadas e capacitadas não ocupem esses espaços 

frente aos privilégios emanados pelas principais economias do país e centros de 

investimentos em educação e pesquisa. 

Nesse quadro, o Nordeste tem um sério prejuízo ao trazer pesquisadores 

estrangeiros para realizar uma pesquisa, frise-se, qualitativa aqui. A referência à 

disponibilidade para viagens ao local selecionado quando da inscrição, permite 

que pessoas que morem nessas cidades “centrais” e venham usar como objeto a 

nossa produção de conhecimento. Isso é um claro atentado à isonomia que 

deveria recobrir a presente Chamada Pública. 

Neste sentido, destaco o nome da concorrente Natália Cardoso Amorim 

Maciel, que tem uma formação acadêmica toda desenvolvida no Rio de Janeiro, 

e ficou responsável por fazer a pesquisa nos estados de Pernambuco e Alagoas. 

Além disso, embora a própria seleção acabe negligenciando a possibilidade 

de uma pesquisa jurídica-social ser feita a partir das contribuições locais 

inigualáveis, ainda permitiu, com a ausência de previsão expressa, que uma 

mesma pessoa se candidatasse à quantas vagas lhe conviesse, destacando mais 

uma debilidade do presente processo de seleção. 

A partir da publicação das notas e do resultado desta CP, restou evidente 

a repetição do nome de algumas pessoas, a exemplo, mais uma vez, de Natália 

Cardoso Amorim Maciel, que não só se candidatou à vaga de Candidato 1 a 10 

Assistente de Pesquisa III – Alagoas e Pernambuco, como se candidatou à vaga 

de Candidato 11 Assistente de Pesquisa III, para desenvolver atividades em 

Brasília. 

Os elementos supracitados representam, de forma direta, uma 

insegurança jurídica: e se todos os candidatos submetessem inscrição a todas as 

vagas que fossem possível, quantos remanejamentos a seleção precisaria 

realizar? Que atraso isso implicaria na execução do projeto? E, principalmente, 

quantas pessoas teriam seus direitos lesados à participação de forma plena e 

igualitária neste concurso público? 

Frente a esses questionamentos e aos argumentos acima expostos, é que 

se faz pertinente o presente recurso, que visa, tão somente, garantir a igualdade 



de fato entre os indivíduos e, especialmente, a justa e leal concorrência na 

presente Chamada Pública.  

 

II. DOS PEDIDOS 

 

A partir do exposto, pede-se: 

a) A anulação das inscrições múltiplas pelos candidatos; 

b) O remanejamento pertinente à reorganização das vagas; 

c) A recolocação, por ter este Comitê Julgador tal autonomia, da candidata 

Débora Fonsêca Barbosa para preencher a vaga equivalente ao seu 

Estado, qual seja, Candidato 1 a 10 Assistente de Pesquisa III – Alagoas 

e Pernambuco. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Recife, 08/09/2020 

 

Cordialmente, 

 

Débora Fonsêca Barbosa 
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