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INFORME 6: NOTA DE ESCLARECIMENTO 
EDITAL Nº 083/2019  

Referente ao Aviso Nº 150/2019, publicado no D.O.E. de 26/10/2019 
 

 
 

  
O informativo 5 com as notas da primeira etapa de seleção (Prova Escrita 
Específica) traz uma observação que diz ter havido um equívoco no 
lançamento das notas dos candidatos da linha de pesquisa Literatura, 
Produção Cultural e Modos de Vida e que, em função desse equívoco o 
informativo foi retirado do site, sendo o mesmo substituído pelo informativo 5, o 
correto. 
 
Explicando o equívoco: ao distribuir a prova cada candidato recebe uma folha 
de instrução na qual se coloca o nome e, logo abaixo, um espaço para ao 
devolver a prova, se colocar, através da comissão de seleção, um código de 
identificação que, nessa seleção 2019/2020 convencionamos A01, A02, A03, 
até o último candidato, nessa sequência, do Mestrado da Linha 1, Literatura, 
Produção Cultural e Modos de Vida; B01, B02, B03...para os candidatos ao 
Mestrado pela linha 2, Letramento, Identidades e Formação de Educadores; 
C01, C02, C03... para os candidatos ao Doutorado da Linha 1 e, por fim, D01, 
D02, D03... para os candidatos ao Doutorado da linha 2. 
 
Ao receber cada prova, a comissão de seleção coloca o código respectivo em 
espaço reservado para isso na folha de instrução assinada por cada candidato, 
bem como repete esse mesmo código nas folhas de resposta  e de rascunho. 
 
Todas as folhas com codificação e assinatura são colocadas em envelopes 
específicos e lacrados. Sendo estes abertos apenas depois da leitura das 
provas por professores do Programa convocados pela comissão de seleção. 
 
Apurados os resultados atribuídos a cada prova e sua média, num Barema 
codificado, a comissão científica retoma os envelopes lacrados para verificar 
candidato por candidato comparando prova codificada e suas notas, com o 
código respectivo na página de instrução, acima referida. 
 
Isso foi feito com a linha 2, dois dias antes do dia de divulgação, ok, mas o 
lançamento das notas dos candidatos da linha 1, foi feito num curto espaço de 
tempo, entre o fim da  terceira leitura de um membro da linha (por volta das 
16:30) e num processo que implicaria lançamento das notas conferindo a 
codificação e a nota atribuída no Barema, por membros da secretaria e a 
revisão final da comissão de seleção para, só depois disso, como de costume 
publicar no site. 
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Entretanto, o que aconteceu foi: a) membros da secretaria que fazem a 
primeira checkagem confundiram a sequência da codificação A01...C01...com a 
ordem alfabética relativa aos nomes de cada candidato; b) antes da revisão 
final da comissão de seleção, e considerado o adiantado da hora de 
expediente, foi publicado o informativo 4. 
 
Considerando que faltava a revisão final da Comissão de Seleção, retirou se do 
ar o informativo 4, para proceder a emissão correta dos resultados através do 
Informativo 5, contendo uma breve nota de esclarecimento, agora, aqui, 
expandida. 
 
A coordenação do Programa pede desculpas pelos eventuais transtornos e se 
coloca a disposição para maiores esclarecimentos, ao tempo em que lembra a 
todos que se sentirem prejudicados que há o prazo recursal pelo qual se possa 
lançar mão. 
 
Respeitosamente 
 
 
Alagoinhas, 23 de novembro de 2019. 
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