
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus AvaréCâmpus Avaré

DIRETORIA GERAL/CAMPUS AVAREDIRETORIA GERAL/CAMPUS AVARE

REQUERIMENTO 115/2021 - DRG/AVR/IFSP

16 de abril de 2021

ERRATAERRATA
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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.

 

AvaréAvaré, 16 de abril de 2021

 

Sebastiao Francelino da Cruz

Diretor Geral do Câmpus Avaré

(Assinado eletronicamente)
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