
 

 
 

EDITAL Nº 16/2021 – IFES/FACTO 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS 
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 
 

RECURSOS - RESULTADO PARCIAL 
 
 

Nome do Candidato Cargo Situação  Justificativa 

Ana Beatriz Bahia Spinola Bittencourt Apoio Pedagógico 
Deferido 

parcialmente
. 

Quanto ao diploma de doutorado e documentos comprobatórios 
de experiência profissional, foi considerado o item 2.6 do edital: 
“A documentação referente aos títulos/atividades profissionais 
que serão considerados como pré-requisitos não contará na 
somatória da pontuação classificatória”. Quanto ao pré-requisito: 
“Ter experiência mínima de 6 (seis) meses como docente em 
curso superior de formação de professores da Educação 
Profissional, na modalidade EaD" - a documentação enviada foi 
aceita, considerando-se 06 meses como pré-requisito e somando-
se 10 pontos à candidata. Sua situação passa a ser “CR”. 

Débora de Aranha Haupt Audiodescritor Indeferido 
O processo seletivo regido pelo Edital 16/2021 não contemplou  
reserva de vagas, considerando as normativas vigentes. As 
colocações serão consideradas para processos seletivos futuros. 



Flávia Alves Figueirêdo Souza Revisor de Texto Indeferido 

O diploma de graduação não foi pontuado conforme o item 2.6 
do edital: “A documentação referente aos títulos/atividades 
profissionais que serão considerados como pré-requisitos não 
contará na somatória da pontuação classificatória”.  

Larissa Pontes Tavares  Audiodescritor Indeferido 

A documentação apresentada não comprova a execução das 
atividades, apenas a contratação da candidata. A candidata 
também não apresentou a comprovação de “Graduação em 
qualquer área em instituição reconhecida pelo MEC”. 

Luiza Avelar Moreira Assistente de Designer 
Gráfico Deferido A documentação que comprova a graduação foi aceita. 

Luiza Avelar Moreira Designer Educacional Parcialmente 
deferido 

O comprovante da pós-graduação não foi pontuado conforme o 
item 2.6 do edital: “A documentação referente aos 
títulos/atividades profissionais que serão considerados como pré-
requisitos não contará na somatória da pontuação 
classificatória”. A documentação que comprova a graduação foi 
aceita e a situação da candidata passa a ser “CR”. 

Mayara Arrais Tolotti Revisor de Texto Deferido 
parcialmente 

O diploma de graduação não foi pontuado conforme o item 2.6 
do edital: “A documentação referente aos títulos/atividades 
profissionais que serão considerados como pré-requisitos não 
contará na somatória da pontuação classificatória”. O certificado 
de pós-graduação foi considerado, somando 06 pontos à 
candidata. Em relação à experiência profissional, foi considerado 
o período em que a candidata comprovou ter atuado na área 
pleiteada. 

Nara Eliza Marques Audiodescritor Deferido 

Os diplomas de graduação enviados foram considerados, sendo 
um como pré-requisito e o outro somando 05 pontos à 
candidata. Foram considerados os produtos enviados, somando-
se 10 pontos à candidata. 



Salen Nascimento Silva Revisor de Texto Deferido 
parcialmente 

O diploma de graduação não foi pontuado conforme o item 2.6 
do edital: “A documentação referente aos títulos/atividades 
profissionais que serão considerados como pré-requisitos não 
contará na somatória da pontuação classificatória”. A 
comprovação de experiência foi aceita, foram acrescentados 40 
pontos à candidata e sua situação passa a ser “CR”. 

 
 

 
Vitória - ES, 12 de maio de 2021. 
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