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Em resposta ao recurso interposto pela candidata Zenildes Silva dos Reis, referente aos critérios 
considerados na avaliação do Curriculum Lattes, esclarecemos que o processo seletivo, conforme o edital 
considera a pontuação obtida pelos candidatos na análise do Histórico Escolar e do Curriculum Lattes.  

1- Avaliação do Histórico Escolar e do Curriculum Lattes. 
 
Para a avaliação do Histórico Escolar adotou-se como critério o desempenho acadêmico, verificando-se 
notas e quantitativos de aprovações e reprovações. No Curriculum Lattes foi observado se o candidato 
apresenta perfil compatível com as atividades a serem desenvolvidas no Projeto Net-Escola de Saúde 
Coletiva do ISC/UFBA, considerando formação complementar, participação em projeto de 
pesquisa/desenvolvimento, grupos de pesquisa e programas, bem como publicação científica.  
Utilizou-se o seguinte instrumento de análise do Curriculum Lattes: 
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, ATIVIDADES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS  

Pontuação Avaliação 

Máximo 8,0 pontos 

Formação complementar 2,0  

Participação em projetos de pesquisa/desenvolvimento, grupos de pesquisa e 
programas 5,0  

Publicação científica 1,0  

Total 8,0  

 
 

2- Pontuação obtida pela candidata por critério: 

A candidata Zenildes Silva dos Reis obteve 40 (quarenta) pontos na análise do Histórico escolar e 07 
(sete) pontos na análise do Curriculum Lattes, obtendo média final de 9,75 (nove e setenta e cinco) 

Instrumento de análise do Curriculum Lattes aplicado à candidata 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR, ATIVIDADES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS  

Pontuação Avaliação 

Máximo 8,0 pontos 

Formação complementar 2,0  2,0 

Participação em projetos de pesquisa/desenvolvimento, grupos de pesquisa e 
programas 5,0 5,0 

Publicação científica 1,0  0,0 

Total 8,0  7,0 

 



 
3- Colocação final da candidata 

A candidata Zenildes Silva dos Reis ocupou a 4ª posição entre os 06 (seis) candidatos que concorreram às 
2 (duas) vagas para Graduação em Medicina e Biomedicina, portanto foi classificada, mas não 
selecionada. Houve empate com a candidata classificada na 3ª posição, tendo sido utilizado como critério 
de desempate o escore do Histórico Escolar do Curso de Graduação, conforme previsto em Edital. 

  

Salvador, 26 de junho de 2018. 

 

Comissão de Seleção 

 

 

 


