
ANÁLISE DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS, REFERENTE À
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO REGIDO PELO EDITAL Nº 25/2021 DO IFRS CÂMPUS

ALVORADA

O Diretor-geral do Câmpus Alvorada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria
nº 147/2020, publicada no DOU nº 39, de 27/02/2020, e de acordo com o disposto na Lei Nº
8.745/93, torna pública a análise dos recursos ao resultado preliminar da prova de títulos do
Edital Câmpus Alvorada nº 25/2021 – Processo Seletivo Simplificado para contratação de
Professor Substituto na Área de Música/Educação Musical, conforme segue:

Candidato(a) Razões do Recurso Resultado

Pablo Roberto dos
Santos

“Venho por meio desta, solicitar a
inclusão de documentos comprobatórios
que em momento anterior acabaram não
conseguindo ser anexados em minha
inscrição. Me chamo Pablo R. dos Santos,
fiz inscrição para o Cargo de Professor
temporário de música, porém, pelo
formulário do goolge forms só foi possível
anexar um dos meus comprovantes de
escolaridade, apesar de anexar meu
curriculum onde consta toda a minha
qualificação e minha experiência
profissional como Professor de Música.
Sou técnico em Música pela EST, formado
em Pedagogia (com ênfase no ensino
médio e antigo magistério), Licenciado
em Música e Pós Graduado em Educação
Infantil e Séries Iniciais. Segue em anexo
desta vez todos estes comprovantes, o
que possivelmente poderá me agregar
maior pontuação final na prova de títulos
e experiência profissional.
Agradeço desde já a atenção.”

Recurso Indeferido. Em
desacordo com o item
4.6.1.5. "Arquivo digital
contendo Currículo Lattes
ou Curriculum Vitae. Em
qualquer modelo de
currículo, este deverá estar
documentado” e item
4.6.1.5.1. “Entende-se por
currículo documentado
aquele onde todas as
atividades declaradas estão
comprovadas pela presença
de cópia do certificado de
conclusão da atividade ou
documento que seja
equivalente."

Alvorada, 15 de outubro de 2021.

Fábio Azambuja Marçal
Diretor-geral do Câmpus Alvorada do IFRS

A via deste Edital com assinatura, encontra-se arquivada no Processo SIPAC nº 23739.000287/2021-81
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