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RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO RESULTADO PRELIMINAR DO 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 01/2021. 

 

 Eu, Jaqueline de Santana Cerqueira, com a matricula nº 217216295, que 

concorro a uma vaga de estágio no curso de mestrado, sendo realizado pelo Projeto 

Mestrado Profissional em Educação: Currículo, Linguagens e Inovações 

Pedagógicas–IFES, apresento recurso junto à Coordenação contra o resultado da 

etapa: Resultado preliminar da seleção. 

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são: 

 O perfil desejado do candidato proposto pelo edital eu apresentado na carta 

de interesse. Visto que, nela descrevo a preparação que possuo. 

 Sem conta, que no currículo vitae apresento todo o arcabouço de 

experiências validas para a minha capacitação a vaga. 

 Para fundamentar essa contestação, descrevo abaixo como minha 

candidatura ao estagio atende cada dimensão avaliativa exposta no edital: 

 Boa comunicação (oral e escrita): na carta de interesse descrevo como 

desenvolvi esta habilidade, por meio das experiências de trabalho realizadas 

anteriormente e participação do PIBIC 2018. 

 Bom conhecimento das tecnologias (pacote office e ferramentas 

colaborativas): este conhecimento obtive com o curso técnico de informática 

e atividades de assistente administrativo. 



 Pró-atividade (boa capacidade de criação): Faço uso da criatividade 

sempre que possível no desenvolvimento de minhas atividades 

 Postura responsável e ética com o trabalho desenvolvido: Esta no 

atendimento das atividades dentro do prazo estipulado, sempre 

acompanhada da ética do cumprimento das mesmas. 

 Boa capacidade de organização: Possuo um bom senso de organização, 

visto que da participação do PIBIC 2018 este critério era imprescindível para 

um bom andamento dos trabalhos e atividade proposta pelo programa. 

 Conhecimento do Moodle UFBA: Este conhecimento foi intensificado com o 

Semestre Letivo Suplementar 2020, período no qual o domínio da ferramenta 

foi importante para um bom desempenho nas atividades. 

 

 Diante do exposto, peço considerar a classificação a mim atribuída 

aumentando assim a posição de minha colocação na lista de resultado. 

Att, 

Jaqueline Cerqueira 

 


