
 

 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE 
PROFESSOR ASSOCIADO DA UNIVERSIDADE DE 

PERNAMBUCO – 2022 

 
RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO ÀS CANDIDATURAS INDEFERIDAS 

 
 

Nome completo do candidato Unidade de 

lotação 

Requisitos Obrigatórios 

 
GILVANIA LUCIA DA SILVA 

VILELA 

 

POLITÉCNICA 

(Não atendimento ao item 2.2.3 do edital referente 
ao Art. 2º, inciso II, V, alíneas b), c), 
d), do Decreto n° 38.765, de 25 de outubro de 

2012 

 

QUANTO AO INCISO II:  
 
Referente a participação de algum Programa de Pós graduação Stricto-Senso da UPE no 

ano da candidatura de modo contínuo, durante pelo menos 3 anos ininterruptos ou não. 

Apesar da candidata estar no Programa de Pós Graduação Stricto-Senso da UPE, o ano 

base corresponderia a 2019, 2020 e 2021. Conforme declaração anexada à inscrição, a 

participação da candidata foi de maio de 2016 abril de 2020, e só a partir de dezembro de 

2021 passou a compor o corpo docente permanente do Programa de Pós graduação da 

UPE, Foi considerado por essa comissão (no ano da candidatura de modo contínuo - 

2022). Sendo assim: 

 
A CANDIDATA ATENDE A ESTE ITEM.  
 
 
QUANTO AO INCISO V:  
 
A partir da documentação analisada, a candidata não cumpre o requisito V transcrito abaixo: 
 

V - atenda a pelo menos 03 (três) dos 05 (cinco) critérios listados a seguir: 
 
b) ter concluído, nos últimos 04 (quatro) anos, a orientação de pelo menos 03 (três) 

alunos de Programas de Pós-graduação stricto sensu da UPE aprovados pela 

CAPES; 

A CANDIDATA NÃO ATENDE A ESTE ITEM. 

 

c) ter concluído, nos últimos 03 (três) anos, a coordenação de projeto financiado em 

Ensino, Pesquisa ou Extensão em chamada pública por empresas ou órgãos de 

fomento; 

 

 

 



 

 

 

A candidata apresentou 02 projetos, no qual foram anexados documentos, Um projeto 

PRONEX/FACEPE/CNPq,no valor de R$: 520.000,00, com término previsto para 

conclusão em 31/01/2023, conforme declaração anexa. 

 

 

Para a alínea “c”, (art.II, Inciso V), só serão considerados aqueles PROJETOS 

CONCLUÍDOS no triênio que finaliza o ano base, ou seja 2019,2020 2021, e aos meses 

até a data da entrega da documentação.  

O segundo projeto apresentado de acordo com a documentação apresentada, 

PROJETO “Cardamo for Stem Brazilian students” CATALYST FUND7  da empresa 

Cardamo. 

 

Observa-se que as documentações anexadas pela candidata NÃO APRESENTAM 

EVIDÊNCIA COMPROBATÓRIA SOBRE A SUA COORDENAÇÃO E CONCLUSÃO DO 

PROJETO Cardamo for Stem Brazilian students” CATALYST FUND7 da empresa 

Cardamo. Os documentos apresentados na inscrição foram feitos através de emails, 

de acordo com as páginas 80 a 83, do anexo III (barema). Após o indeferimento da 

Candidata, em 17/10/2022, a comissão recebeu a solicitação do recurso (19/10/2022), para 

que fosse anexada a declaração de conclusão do projeto Catalyst (com finalização em maio 

de 2022).  

Porém, essa Comissão entende que A CANDIDATA CONTINUA A NÃO ATENDER A ESTE 

ITEM, uma vez que a mesma infringiu o item 3.5 referido Edital: Após a inscrição, não será 

permitido ao candidato anexar documentos. Além disso, a declaração apresentada foi 

emitida, assinada e datada em 19/10/2022, havendo total descumprimento do requisito 

acadêmico exigido para o ingresso no processo seletivo. 

 

A CANDIDATA NÃO ATENDE A ESTE ITEM 

 

d) ser bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –

CNPq na modalidade Pesquisa, desde que o docente esteja vinculado a programa 

stricto sensu da UPE como membro permanente; 

A CANDIDATA NÃO ATENDE A ESTE ITEM 

e) ter atuado, por no mínimo 02 (dois) anos, ininterruptos ou não, nos 03 (três) anos 

antecedentes à solicitação, como coordenador ou vice-coordenador de programa de 

pós-graduação stricto sensu da UPE, coordenador ou vice-coordenador de curso de 

graduação da UPE, coordenador setorial de unidade da UPE, diretor ou vice-diretor 

de unidade da UPE, coordenador em pró reitorias e órgãos suplementares da UPE, 

pró-reitor da UPE, vice-reitor da UPE ou reitor da UPE, membros eleitos dos 

conselhos Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho 

Universitário (CONSUN); ou cargos que representem oficialmente a UPE na CAPES, 

CNPq, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE), 

Conselho Estadual da Educação de Pernambuco (CEE-PE),  

 



 

 

 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Conselhos de Classe, e outras agências 

técnico-científico governamentais. 

A CANDIDATA ATENDE A ESTE ITEM 

 

 

Após análise do recurso, pelo exposto acima, a falta do cumprimento do Art. 2 inciso 

V, alínea “b”, “c”, e “d”, a comissão MANTÉM O INDEFERIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

Recife-PE, 21 de outubro de 2022 
 

                                         

 

Prof.Dra. Simone Maria Muniz da Silva Bezerra Mat.55085 
Presidente da Comissão Comissão de Promoção ao Cargo de Professor Associado 
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