
RECURSO ADMINISTRATIVO CHAMADA PÚBLICA n.073/2020 IPEA/PNDP 
 
 
Ao Comitê Julgador. 
 
 Venho, mediante este documento tempestivo, solicitar a revisão no resultado 

publicado no Diário Oficial da União referente ao projeto “Políticas Sobre Drogas”.  

 Na chamada pública divulgada, não consta a possibilidade de pleito do(a) 

candidato(a) a mais de uma das vagas oferecidas, tampouco indica-se tal viabilidade no 

Anexo II ou no sistema de Ipea para envio da proposta. Deste modo, a leitura do edital e 

dos seus anexos leva os(as) candidato(as) a compreensão de que a candidatura deve ser 

para apenas uma das vagas disponíveis. 

Entretanto, o resultado publicado demonstrou que candidatos(as) enviaram 

propostas para até 4 vagas distintas, tendo obtido colocação em todas elas e, portanto, 

vantagem desproporcional em relação aos demais concorrentes a chamada. Também, não 

havia previsão no edital de que o candidato poderia acumular mais de uma vaga no projeto 

em questão. Isto é, não havia qualquer indicativo de candidaturas plurais e cumulação de 

postos. 

Portanto, solicito ao Comitê Julgador a verificação de possibilidade de remanejo 

da minha candidatura para a vaga de Goiás e do Distrito Federal. Para análise dessa 

solicitação, peço que, primordialmente, quatro pontos sejam observados:  

1)   a não previsão na chamada pública de candidatura para mais de uma vaga, 

bem como de acúmulo de cargos; 

2)   a necessária primazia para que chamadas públicas contemplem e abram 

espaços para o maior e mais plural número de pesquisadores; 

3)     a  média  final  desta  candidata,  que somou 90 pontos – terceira maior média 

desta chamada pública; 

4)   a não existência de suplente para a vaga neste recurso pleiteada.  

Ainda, a candidata selecionada para a vaga do DF e GO, para além de também ter 

obtido a primeira colocação na vaga de RR, AC e AM, totalizou 70 pontos. Nos critérios 

“experiência” e “projeto”, esta requerente obteve em ambs nota 9 (excelente), ao passo 

que a candidata Juliana da Silva Regassi alcançou, respectivamente 5 (regular) e 7 (bom).  

Partindo-se da reconhecidíssima qualidade das pesquisas produzidas pelo Ipea, 

prescinde-se ser fundamental significativa experiência no âmbito do tema e de pesquisas, 

notadamente neste caso específico, em que a candidata fora selecionada para atuar em 5 



estados do projeto, podendo ainda cumular mais 3 (AM, TO, CE), caso haja desistência 

do primeriro colocado.  

Diante do exposto, solicita-se a revisão da conformidade do disposto na chamada 

pública n.73/2020 com o resultado publicado no Diário Oficial da União e, 

consequentemente, a possibilidade de remanejo da candidata Laís Gorski, que obteve a 

segunda colocação na vaga do PR e SP para a vaga do DF e GO, haja vista sua média 

final em relação a generalidade dos candidatos, a não existência de segundo colocado na 

vaga pleiteada e a controversa concessão de duas vagas para uma mesma candidata: 

Juliana da Silva Regassi. 

 

Curitiba, 4 de setembro de 2020. 

 

 
Laís Gorski 

 

  

 
 
 


