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ERRATA
Ato de Divulgação do Resultado Final após Recursos - Gastronomia Edital 077
- de 02/03/2021 - DOU 03/03/2021

O Diretor-Geral do Câmpus Avaré vem por meio deste rever seus atos e informar erro referente ao resultado
ﬁnal para a área Gastronomia do Edital nº 77/2021 de processo seletivo simpliﬁcado para a contratação de
professores substitutos, especiﬁcamente para a candidata Amanda Oliveira Magalhães. O erro ocorreu na nota
atribuída a candidata Mariana da Silva Lopes que passou a 1ª colocação após período de recurso e Amanda
Oliveira de Magalhães caiu para 2º.
Após nova análise feita por este Campus veriﬁcou-se que a nota da prova de títulos e experiência da candidata
Mariana da Silva Lopes deveria ser 47,5 ao invés de 70,5 perfazendo um total de pontos de 142 na nota ﬁnal
ao invés de 165 conforme publicado resultado final pós recurso.
Conforme Ata retiﬁcada pós recurso a candidata Mariana da Silva Lopes entrou com recurso solicitando a
inclusão dos documentos sobre experiência proﬁssional e titulação que já haviam sido anexados, mas por erro
da banca e da organização do concurso, as análises não foram efetuadas, prejudicando assim a nota atribuída
no resultado preliminar do processo seletivo para professor substituto de Gastronomia. A banca, então, se
reuniu e fez a recontagem dos pontos de acordo com os documentos observados. A candidata inicialmente
teve 0,5 ponto e agora, com a devida correção teve sua nota de experiência corrigida para 7,5, perfazendo um
total do quesito Prova de Títulos e Experiência de 47,5 (40 pontos pelos títulos e 7,5 pela experiência).
Desta maneira, a candidata Amanda Oliveira Magalhães passa ser primeira colocada no processo seletivo para
a área Gastronomia e Mariana da Silva Lopes segunda colocada conforme retificação do resultado final.

Avaré,
Avaré 16 de abril de 2021

Sebastiao Francelino da Cruz
Diretor Geral do Câmpus Avaré
(Assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por:
Sebastiao Francelino da Cruz,
Cruz DIRETOR GERAL - CD2 - DRG/AVR,
DRG/AVR em 16/04/2021 15:06:14.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/04/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
Código Verificador: 171231
Código de Autenticação: 171ce9bee5

