
Ao Comitê Julgador do processo seletivo referente à Chamada Pública nº054/2020 do IPEA 

 

Prezados, 

venho, primeiramente, agradecer pela oportunidade de participar do processo de entrevistas para 

o cargo de Pesquisador de Campo I (Polo Juazeiro do Norte) e pela avaliação que me concedeu o 3º 

lugar nesta pesquisa que tanto me é cara, por dialogar diretamente com meu campo de atuação 

profissional. 

No entanto, eu, Priscilla Glitz Mayrink, brasileira, solteira, inscrita sob o CPF 124.628.907-50, venho, 

através do presente documento, interpor recurso referente ao processo seletivo para Pesquisador 

de Campo I (Juazeiro do Norte) referente à Chamada Pública nº054/2020 do IPEA em razão dos 

fatos apresentados a seguir: 

Segundo o resultado publicado no dia 20 de julho de 20201, a colocação final para a vaga de 

Pesquisador de Campo I (Polo Juazeiro do Norte) foi na seguinte ordem: David Melo Van Den Brule  

em 1º lugar, pontuando nove (critério A), sete (critério B), dez (critério C) e nove (critério D); Júlia 

Brito Mafaldo em 2º lugar, pontuando nove (critério A), sete (critério B), oito (critério C) e dez 

(critério D); Priscilla Glitz Mayrink em 3º lugar, pontuando dez (critério A), sete (critério B), cinco 

(critério C) e nove (critério D). 

Segundo o item 4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, subitem 3.11.2, página 9, referente ao Regulamento 

do edital da Chamada Pública nº054/2020, os critérios de avaliação para a vaga de Pesquisador de 

Campo I (Polo Juazeiro do Norte) B e C se referem, respectivamente, à experiência em pesquisa de 

campo e experiência em pesquisas em municípios do Polo Juazeiro do Norte, critérios nos quais 

obtive as pontuações sete e cinco, respectivamente. Ao mesmo tempo, o subitem 3.11.4, inserido 

em 3.11. Candidato 12 – Pesquisador de Campo I (Polo Juazeiro do Norte), página 4, do item 3. 

REQUISITO DOS CANDIDATOS referente à Chamada Pública nº054/2020, especifica que a pesquisa 

de campo desejada deve ser “relacionada a atividades ou projetos de regularização fundiária ou 

temas urbanos correlatos”. 

No que tange ao critério B, os três primeiros colocados receberam a mesma pontuação (sete). No 

entanto, apesar de reconhecer as importantes experiências dos demais candidatos segundo 

informações disponíveis no modo on-line, entendo que as experiências de pesquisa de campo que 

atenderiam, especificamente, ao critério B de avaliação não apresentam o mesmo peso entre os 

três. O candidato David Melo Van Den Brule, classificado em 1º lugar, apresenta em seu currículo3 

experiência diretamente relacionada com planejamento urbano na Prefeitura Municipal de 

Juazeiro do Norte (2011-2012) e em sua pesquisa de doutorado (2015-2020). No entanto, apesar 

de sua admirável atuação profissional, não há evidência de pesquisa de campo relacionada a 

assentamentos informais, favelas ou regularização fundiária em seu vasto currículo. 

 
1 Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/chamadas_publicas/promob/2020/20072020planilha_notas_cha
mada542020.pdf  
2 Acredito que a numeração correta seria 4.11., mas cito 3.11. como consta no edital disponibilizado em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/chamadas_publicas/promob/2020/19062020chamada_pblica054
2020.pdf 
3 Disponível em:  http://lattes.cnpq.br/9707131744539866 e https://www.escavador.com/sobre/3934402/david-melo-
van-den-brule 



Adicionalmente, a candidata Júlia Brito Mafaldo, classificada em 2º lugar, apresenta em seu 

currículo experiências diretamente relacionadas com regularização fundiária e assentamentos 

informais. No entanto, segundo as informações disponíveis no modo on-line4, a candidata 

apresenta estas experiências entre 2015-2016 a partir do projeto de pesquisa “Desafios do direito 

à cidade em Fortaleza: remoções, resistências e as condições de inserção urbana dos grandes 

conjuntos voltados para reassentamentos” e entre 2019-2020 no projeto de extensão “Pesquisa e 

Elaboração de Planos Integrados de Regularização Fundiária (PIRF) para Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS): Bom Jardim, Pici, Poço da Draga”, configurando uma experiência recente.   

Por outro lado, atuo diretamente com o tema de favelas e assentamentos informais desde 2012, 

quando iniciei meu estágio no projeto de urbanização de favelas Morar Carioca, no Rio de Janeiro, 

e, por isso, entendo que atendo melhor ao critério B especificado no edital do que os demais 

candidatos. Desde então, venho atuando profissionalmente na área relacionada, acumulando 

experiência em projetos de urbanização de favelas entre 2012-2015, atuação na ONG TETO na 

favela Beira-mar entre 2014-2015, pesquisa de mestrado na favela do Vidigal5 entre 2015-2017 e 

atuação na ONG Comunidades Catalisadoras e GT Termo Territorial Coletivo6 entre 2017-2019. 

Além disso, possuo experiência em pesquisa de campo no projeto de extensão Urbanismo Solidário, 

para mapeamento e planejamento urbano participativo na cidade de Arraial do Cabo (Rio de 

Janeiro). Dessa forma, gostaria de solicitar, respeitosamente, esclarecimentos da avaliação deste 

critério e, caso constatado algum equívoco, a revisão da pontuação.  

No que tange ao critério C, especificamente relacionado a pesquisa em Juazeiro do Norte e região7, 

gostaria de solicitar esclarecimentos e revisão da minha pontuação (cinco) perante a pontuação da 

candidata Júlia Brito Mafaldo (oito), classificada em 2º lugar. Segundo informações disponíveis on-

line, não é possível identificar nenhuma experiência da candidata na região de Juazeiro do Norte. 

Como consta em suas informações profissionais públicas, a candidata possui relevantes 

experiências de pesquisa, mas em Fortaleza e arredores, o que não se adequa ao critério C, 

especificamente. Por outro lado, atuo profissionalmente em Juazeiro do Norte e região desde 2019 

enquanto professora e pesquisadora principal/coordenadora do Laboratório de Ecologia Política 

Urbana e da Plataforma Conflitos da Transposição, que possuem pesquisa na região. Por este 

motivo, gostaria de solicitar informações sobre os motivos pelos quais a minha nota, neste critério, 

ficou abaixo da citada candidata que, a princípio, não apresentaria experiência na região solicitada. 

Compreendo que não disponho de todas as informações dos candidatos e, justamente por este 

motivo, gentilmente solicito: a) informações dos pareceres para as notas dos candidatos; b) diante 

do exposto recurso, a revisão da minha nota para aumentar a pontuação nos critérios B e C.  

Agradeço desde já a atenção.  

 

Respeitosamente, 

Priscilla Glitz Mayrink 

 
4 https://www.escavador.com/sobre/12069337/julia-brito-mafaldo e http://lattes.cnpq.br/9403827373518965 
5 Quando realizei intensa pesquisa de campo independente, com mapeamentos locais e cerca de 40 entrevistas. 
6 Informações disponíveis em: https://comcat.org/conheca-termo-territorial-coletivo/ ; https://comcat.org/ttc/ e 
https://rioonwatch.org.br/?tag=clt  
7 No edital não está especificado qual tipo de pesquisa e a área, estando especificado enquanto “experiência em pesquisas 
em municípios do Polo Juazeiro do Norte” no subitem 3.11.5, item 3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS, página 4 da 
Chamada Pública nº 054/2020 e subitem 3.11, item 4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, página 9, do REGULAMENTO.  


