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EDITAL: 024-2020 DECISAO: INDEFERIDO

CONTESTACAO:

Venho solicitar por meio deste revisão da minha inscrição realizada no dia vinte e oito de setembro
de 2020 pelos seguintes motivos;. A documentação solicitada foi realizada a partir do google
formulário. Um dos campos solicitados, referia- se a carta de interesse ( anexo B). Redigi a carta,
salvei em PDF, entretanto obtive nota zero. O fato de a documentação ter sido realizada via sistema
da internet, acredito que a internet possa ter dado problemas na conexão e não ter anexado o
arquivo. Importante ressaltar que tenho muito interesse em participar do cargo, uma vez que o
último programa do PIBID atuei com este cargo de supervisão e foi um trabalho muito enriquecedor
sob o aspecto profissional. Estas informações estão contidas na minha carta de apresentação. Além
disso, minha formação profissional foi considerada apenas formação superior. Entretanto, tenho
pós- graduação e sou mestranda pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuei como professora
da Universidade do Estado de Minas Gerais, fui vice diretora por quatro anos entre anos julho 2007
a janeiro 2012 (comprovação presente na contagem de tempo). Todos os anos sou orientadora de
projetos em turmas para feira de ciências. A comprovação que tenho é que sou professora efetiva na
rede pública estadual. Enquanto produção científica no meu currículo apresenta participação de
seminário curso de mestrado sendo eles: SOUSA, M. M.; MACEDO, A. M. . Os benefícios obtidos
pelo organismo na prática de atividade física. 2019. (Apresentação de Trabalho/Seminário).
2.SOUSA, M. M.; Pereira, Simone C. Lisboa . A água é apropriada para consumo?2019.



(Apresentação de Trabalho/Seminário). 3.SOUSA, M. M.; GUIMARAES, J. B. . Uma abordagem
dos nutrientes energéticos em alunos do ensino médio. 2018. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).
A nota não foi considerado as apresentações. Gratos que os recursos mencionados, serão revistos,
agradeço sem nada mais a relatar

 

PARECER DA BANCA:

 

No item 9.2 do edital, em documentos necessários, lê-se: Cópia do currículo cadastrado na
Plataforma Capes de Educação Básica com documentos comprobatórios de acordo com o Quadro II
de pontuação dos títulos. A formação acadêmica citada no currículo CAPES é graduação. Nenhuma
pós-graduação foi citada. Nenhum documento de comprovação curricular foi apresentado.

 

No item 10.2 do edital lê-se que a carta de interesse seria avaliada em 100 pontos. A carta de
interesse não foi apresentada.

 

 

Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2020.

 

 

Andréa Silva Gino

Coordenadora Ins�tucional PIBID UEMG

 

Michelle Gonçalves Rodrigues

Pró-Reitora de Graduação - UEMG

 

Documento assinado eletronicamente por Andréa Silva Gino, Professora de Educação Superior, em
13/10/2020, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Gonçalves Rodrigues, Pró-Reitora de Ensino, em
13/10/2020, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20506755 e o
código CRC E3E9C864.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 2350.01.0005887/2020-51 SEI nº 20506755

Criado por 69524130653, versão 4 por 06598499682 em 13/10/2020 17:08:16.


