
 
 
 

EDITAL Nº 005/2021 

R E S U L T A D O  

 

No dia 26 de maio de 2021, às 09h, via webconferência, foi realizada a avaliação 

do processo de seleção referente ao Edital Nº 005/2021 para concessão de 

afastamento de professor do Colégio de Aplicação João XXIII, com substituto, 

para realização de pós-doutorado, considerando a Resolução Nº 01/2021 – CSPP, que 

institui o Programa de Capacitação Docente da Carreira de Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico da UFJF (PCD-EBTT). São oferecidas duas vagas de professor 

substituto para este Edital, destinadas ao(s) Departamento(s) de lotação dos docentes 

afastados. 

A Comissão de Avaliação foi composta pelas docentes Deniele Pereira Batista, 

Siape 1810229, Izabelle Lima Marino Lazzarini, Siape 4566805, e Margareth 

Conceição Pereira, Siape 2675783. 

Inscreveram-se no processo seletivo dois professores: Carolina dos Santos 

Bezerra Perez, Siape 1810406, CPF 271.118.728-43 e Bruno Muniz Figueiredo Costa, 

Siape: 1810216, CPF 051.444.496-70. Ambos os candidatos são docentes ativos do 

Colégio de Aplicação João XXIII, em regime de Dedicação Exclusiva, detentores do 

título de Doutorado; pleiteiam a realização de pós-doutorado em Instituições de Ensino 

Superior distintas da UFJF; requerem o primeiro pós-doutorado. 

O processo de avaliação constou da análise dos seguintes documentos: a) 

formulário de inscrição; b) carta de intenção, conforme Artigo 11 item 1, com indicação 

de tempo de afastamento; c) comprovante de aceite da instituição de destino para o pós-

doutorado; d) comprovação do conceito CAPES do Programa. 

Ressalte-se que toda a documentação anteriormente mencionada foi devidamente 

entregue no ato da inscrição pelos dois candidatos. A análise feita pela Comissão de 

Avaliação identificou igualdade de condições por ambos os docentes, sendo necessário 

recurso aos critérios de desempate. Pelo previsto no Edital Nº 005/2021 verificou-se 



 
 
igualdade de condições nos tópicos 1º, 2º e 3º do item 4.2. O tópico 4º, do item 4.2, 

definiu o desempate com a classificação a partir do que se segue: 

A docente Carolina dos Santos Bezerra Perez ministrou disciplinas por 1 (um) 

ano e 4 (quatro) meses no Curso de Especialização em Conhecimentos Tradicionais e 

Práticas Escolares na Educação Básica; por 3 (três) anos no Curso de Especialização em 

Relações de Gênero e Sexualidade: Perspectivas Interdisciplinares; 60 (sessenta) horas 

no Curso “Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais” vinculado ao projeto “Encontro de 

Saberes nas Universidades Brasileiras. A professora faz parte do quadro docente 

permanente do Curso de Especialização em Relações de Gênero e Sexualidade: 

Perspectivas Interdisciplinares, no qual atua como orientadora de monografias. 

O docente Bruno Muniz Figueiredo Costa ministrou disciplinas por 1 (um) 

semestre letivo no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação; por 1 (um) ano 

letivo no Curso de Especialização da Residência Docente/UFJF, no qual atuou como 

professor orientador da Residência Docente.  

Pelo presente, ambos os docentes cumprem com as exigências necessárias para 

serem contemplados com a concessão de afastamento de professor, com substituto, para 

realização de pós-doutorado a partir da seguinte classificação: 1º lugar - Carolina dos 

Santos Bezerra Perez e 2º lugar - Bruno Muniz Figueiredo Costa. 

 

A Comissão de Avaliação: 

 

  _________________________________  
Deniele Pereira Batista 

 
  _________________________________  

Izabelle Lima Marino Lazzarini 

 
 

  _________________________________   
Margareth Conceição Pereira 

 


