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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 divulga: 

 

 

ÁREA: Conservação Física e Microbiologia do Solo 

 

 
 

Candidato Recurso Resultado com justificativa 

   

Risely Ferraz de Almeida Contra resultado da prova 

escrita 
INDEFERIDO 

A correção da prova escrita 

segue o disposto no barema 

(Anexo VI) disponibilizado na 

Resolução 01/2018. 

A banca mantém a nota 

atribuída pautando nos 

seguintes fatos: 

O texto apresentado não foi 

estruturado de forma a poder 

definir de forma clara a 

Introdução, o 

desenvolvimento e a 

conclusão. O texto não foi 

objetivo o que demonstra falta 

de objetividade. O conteúdo 

não foi aprofundado, no que 

se refere a definir claramente 

os fatores e os mecanismos da 

erosão hídrica. Na linguagem 

utilizada faltou o uso de 

termos técnicos científicos. 

Faltou desenvolvimento das 

ideias e capacidade 

argumentativa. No texto há 

equívocos ao falar sobre 

erosão geológica porosidade 

de um solo ideal; tamanho de 

partículas de silte e areia; 
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classificação textural dos 

solos e tamanho de agregados. 

A escrita do candidato possui 

erros de concordância verbal, 

bem como há erros na grafia 

dos nomes de solos não 

permitido pelo SiBCS. Houve 

exageros nos comentários 

sobre atributos físicos do solo 

e não conseguiu fazer relação 

desses atributos com a erosão. 

Elaine Rodrigues Santos Contra nota atribuída por um 

dos avaliadores 

INDEFERIDO 

A correção da prova escrita 

segue o disposto no barema 

(Anexo VI) disponibilizado na 

Resolução 01/2018. 

Após minunciosa revisão da 

prova escrita à banca mantém 

a nota atribuída a candidata, 

pautando-se nos seguintes 

fatos:  

o conteúdo poderia ser mais 

explorado, principalmente os 

relacionados a erosão hídrica 

e mecanismos. A escrita do 

candidato possui vários erros 

de concordância verbal e erros 

ortográficos. Não mencionou 

a importância da erosão 

geológica ou natural. Deveria 

ter utilizado apenas linguagem 

impessoal. Deixou de 

aprofundar nos comentários 

dos agentes que provocam 

desagregação das partículas 

do solo. Quando abordou a 

erosão laminar, referiu-se ao 

horizonte orgânico como se 

fosse de ocorrência comum e 

não destacou que esse tipo de 

erosão é a mais importante, 

como também, deixou de 

mencionar os sintomas 

utilizados para notar a erosão 

laminar, afim de ser prevenida 

ou minimizada. 
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Itabuna, 19 de junho de 2018 

 

 
COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PORTARIA Nº 02/2018 


