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ANÁLISE DOS RECURSOS

NOME RESULTADO JUSTIFICATIVA

AIALA TEIXEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO
O item 3.6 – I do edital, estabelece como fase do processo sele vo “Análise do Histórico Escolar”, ou
seja, não se trata meramente de observação do coeficiente de rendimento. Na análise do Histórico 
Escolar foram observados os seguintes critérios: 1. Percentual de carga horária cursada; 2. 
Componentes curriculares correlatos na área de mediação cultural; 3. Curso do candidato.

KELLY MASCARENHAS DE OLIVEIRA INDEFERIDO

O item 3.6 – I do edital, estabelece como fase do processo sele vo “Análise do Histórico Escolar”, ou
seja, não se trata meramente de observação do coeficiente de rendimento. Na análise do Histórico 
Escolar foram observados os seguintes critérios: 1. Percentual de carga horária cursada; 2. 
Componentes curriculares correlatos na área de mediação cultural; 3. Curso do candidato.

O item 3.8 do edital estabelece como fase do processo sele vo a entrevista e explica suas diretrizes.
Ao todo foram avaliados 8 (oito) critérios, a saber: 1. Período livre de 4 horas consecu vas diárias; 
2. Idiomas; 3. conhecimento e/ou experiência em Acessibilidade/Inclusão de pessoas com 
deficiência; 4. Conhecimento sobre o Memorial da Medicina Brasileira; 5. 
Conhecimento/experiência sobre Mediação Cultural; 6. Traços da personalidade do(a) candidato(a) 
percebidos durante a entrevista; 7. Par cipação em outros projetos da UFBA; 8. outras experiências 
profissionais. Esses critérios foram avaliados pelos membros da banca durante a entrevista, sendo a 
nota final a média das notas dos avaliadores.

O item 3.6 – I do edital, estabelece como fase do processo sele vo “Análise do Histórico Escolar”, ou
seja, não se trata meramente de observação do coeficiente de rendimento. Na análise do Histórico 
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PAMELA ANE MELO DE SOUZA INDEFERIDO

Escolar foram observados os seguintes critérios: 1. Percentual de carga horária cursada; 2. 
Componentes curriculares correlatos na área de mediação cultural; 3. Curso do candidato.

Candidata não assinou a autodeclaração e, por isso, par cipou como Ampla Concorrência.

O item 3.8 do edital estabelece como fase do processo sele vo a entrevista e explica suas diretrizes.
Ao todo foram avaliados 8 (oito) critérios, a saber: 1. Período livre de 4 horas consecu vas diárias; 
2. Idiomas; 3. conhecimento e/ou experiência em Acessibilidade/Inclusão de pessoas com 
deficiência; 4. Conhecimento sobre o Memorial da Medicina Brasileira; 5. 
Conhecimento/experiência sobre Mediação Cultural; 6. Traços da personalidade do(a) candidato(a) 
percebidos durante a entrevista; 7. Par cipação em outros projetos da UFBA; 8. outras experiências 
profissionais. Esses critérios foram avaliados pelos membros da banca durante a entrevista, sendo a 
nota final a média das notas dos avaliadores.

WILSON LUCAS SILVA DE SOUZA 
PIMENTA

INDEFERIDO

O item 3.8 do edital estabelece como fase do processo sele vo a entrevista e explica suas diretrizes.
Ao todo foram avaliados 8 (oito) critérios, a saber: 1. Período livre de 4 horas consecu vas diárias; 
2. Idiomas; 3. conhecimento e/ou experiência em Acessibilidade/Inclusão de pessoas com 
deficiência; 4. Conhecimento sobre o Memorial da Medicina Brasileira; 5. 
Conhecimento/experiência sobre Mediação Cultural; 6. Traços da personalidade do(a) candidato(a) 
percebidos durante a entrevista; 7. Par cipação em outros projetos da UFBA; 8. outras experiências 
profissionais. Esses critérios foram avaliados pelos membros da banca durante a entrevista, sendo a 
nota final a média das notas dos avaliadores.

A Comissão de Seleção se reserva o direito de comentar apenas o desempenho dos(as) 
candidatos(as) que entraram com recurso, assegurando, dessa forma, o sigilo das informações 
dos(as) próprios(as) candidatos(as).
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