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EDITAL Nº 01/2019 – PROGEP  
PROCESSO SELETIVO DE FACILITADORES INTERNOS  

PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO IMPETRADOS  
CONTRA O RESULTADO DA 2ª ETAPA DO EDITAL 

 
A Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT), no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO os pareceres dos pedidos de reconsideração deferidos e indeferidos, de acordo com 
o subitem 7.1 do Edital nº 01/2019 da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 
(PROGEP) da UFPA, interpostos contra o resultado da 2ª etapa do processo seletivo. 

 
IMPETRANTE: VÂNIA MARIA TORRES COSTA 
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA: Prezada Candidata, em resposta ao pedido de reconsideração da sua nota referente 
à 2ª etapa, temos a esclarecer que: 

 A candidata alega ter contemplado na integralidade os itens 1,2,3,4 e 5 , e parcialmente os itens 6 e 
7.  Em análise realizada pela banca foram feitas as seguintes considerações: Item 1: a candidata não 
apresentou os objetivos de aprendizagem como propostos na PPAC; Nos últimos momentos da 
apresentação, a participante confundiu o uso do passador de slide, interrompendo o andamento da 
avaliação comprometendo seu desempenho no item 5; Item 7 – Durante a apresentação não foi 
identificado relação de exemplo direto de caso aplicado a necessidade de desenvolvimento do 
servidor, a fim de publicações cientificas dentro da área de atuação na UFPA, correspondente ao 
aperfeiçoamento de seu desempenho funcional, e Item 6 -O conteúdo ministrado durante a 
avaliação se apresentou amplo e complexo para o tempo estipulado. No entanto, com relação ao 
item 6 verificou-se que o conteúdo apresentado correspondeu ao previsto na PPAC, e sua 
complexibilidade não interferiu na apresentação, sendo assim o pedido de reconsideração foi 
DEFERIDO no item 6, sendo atribuído a candidata a pontuação de  0,10 na nota geral do resultado da 
2ª etapa. Ademais, nos primeiros minutos de apresentação a avaliação foi interrompida pelo alarme 
do telefone da participante que não foi avisado previamente. Tal fato, interrompeu a apresentação 
em quase 26s. 


