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EDITAL Nº 11/2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

RESULTADO RECURSOS – PROVA ESCRITA 

 

A COMISSÃO EXECUTORA, conforme estabelecido no item 9 do Edital 11/2018 e suas 

erratas, divulga: 

 

ÁREA: Ensino / Estágio Supervisionado / 

Formação de Professores 

 
Candidato Recurso Resultado com justificativa 

QUITÉRIA RODRIGUES COSTA Vistas prova e baremas. Requerimento atendido. 

 

LIZIANE MARTINS Resultado da prova 

escrita. 

DEFERIDO 
 

LÍLIAN LIMA GONÇALVES DOS 

PRAZERES 

Vistas prova e baremas. Requerimento atendido. 

 

Resultado da prova 

escrita 

DEFERIDO 

 

RAQUELINE BRITO DOS 

SANTOS 

Resultado da prova 

escrita. 

INDEFERIDO 

O texto é muito desarticulado. 

Introdução extensa e não 

aponta o que se quer discutir. 

O desenvolvimento passa de 

um subtema a outro sem fazer 

as devidas conexões e 

encadeamentos que lhes daria 

coesão textual. A conclusão, 

demasiadamente objetiva, não 

retoma absolutamente nada do 

que foi abordado e 

simplesmente cita a 

Licenciatura Interdisciplinar 

da UFSB como referência, 

mas sem argumentar as razões. 

Finaliza com um parágrafo 

muito genérico, que poderia 

ser dito em qualquer texto. 

Fora isso, as incorreções na 

linguagem prejudicaram a 

articulação das ideias e a 

própria coerência na 

argumentação. 
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MARÍLIA ALVES CHAVES 

SILVEIRA 

Resultado da prova 

escrita. 

INDEFERIDO 

Para a complexidade da 

questão, em quatro laudas é 

possível delimitar o terreno a 

ser analisado, mas não 

estabelecer a análise 

propriamente dita. O texto se 

ancora mal e parcamente nos 

autores que cita, e o faz muito 

superficialmente. Não há 

problematizações nem 

diálogos com os poucos 

autores citados, apenas 

menção figurativa e 

desprovida de análises 

mínimas e 

razoavelmente pertinentes.  

Não contextualiza as 

perspectivas metodológicas 

como conceitos polissêmicos, 

apresentando diferentes 

concepções e o reflexo nos 

documentos oficiais. Neste 

sentido o texto é confuso e 

demonstra fragilidade no 

domínio do conteúdo e pouca 

coerência no desenvolvimento 

das ideias.  

 

ELISANDRA BRIZOLLA DE 

OLIVEIRA 

Resultado da prova 

escrita. 

INDEFERIDO 

Texto inconsistente, não 

contextualiza o surgimento das 

perspectivas multi, inter e 

transdisciplinar no contexto 

educacional brasileiro. Não 

contempla satisfatoriamente as 

Metodologias de Ensino na 

Educação Básica e de que 

forma estas perspectivas 

contribuem nos processos de 

ensino-aprendizagem. Ao 

longo do texto aparecem 

diferentes concepções 

e definições superficiais para 

multi, inter e 

trasdisciplinaridade. O texto 

demonstra fragilidade no 

domínio do conteúdo e pouca 
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coerência no desenvolvimento 

das ideias. Não apresenta uma 

conclusão consistente nem 

coerência no desenvolvimento 

das ideias e capacidade 

argumentativa. 

 

DIEGO PALMEIRA DA SILVA Vistas prova e baremas. Requerimento atendido. 

 

MARIA GORETI AMBONI 

STADTLOBER 

Resultado da prova 

escrita. 

INDEFERIDO 

Argumentos inconsistentes na 

prova e no recurso. 

 

PRISCILA ALVES PEREIRA Vistas prova e baremas. Requerimento atendido. 

 

 

 

 

 

 

Teixeira de Freitas, 12 de junho de 2018 
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