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RELATÓRIO  FINAL  DO  CONCURSO  PÚBLICO  DE  PROVAS  E 
TÍTULOS  PARA  PROVIMENTO  DE  VAGA  DA  CARREIRA  DO 
MAGISTÉRIO  SUPERIOR  PARA  O  DCI/UFS,  NOS  TERMOS  DO 
EDITAL Nº 001/2022 

De acordo  com  o  Edital  001/2022,  de  20  de  janeiro  de  2022,  o  concurso  público  para 
professor efetivo Adjunto - A, com regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, sendo a Área 
da  titulação  Graduação  em  Biblioteconomia,  Comunicação  e  Informação,  Ciência  da 
Informação,  Comunicação,  Museologia,  Arquivologia,  Gestão  da  Informação,  Gestão  da 
Informação  e  do  Conhecimento,  Gestão  e  Organização  do  Conhecimento,  Gestão  de 
Documentos  e Arquivos,  Memórias e Acervos, Sistemas de Informação ou em Gestão do 
Conhecimento, com Mestrado em Ciência da Informação, Comunicação e Informação ou em 
Educação,  com Doutorado em Ciência da Informação,  da matéria  de ensino Fundamentos 
Teóricos da Biblioteconomia, composta pelas disciplinas Metodologia Científica Aplicada à 
Biblioteconomia;  Pesquisa  Aplicada  à  Biblioteconomia;  Normatização  de  Documentos; 
Metodologia Científica Aplicada às Ciências Humanas; Metodologia Científica Aplicada às 
Ciências Biológicas e Saúde; Metodologia Científica Aplicada às Ciências Exatas, constituído 
de Provas Escrita, Didática, de Títulos e de Projeto de Pesquisa, coordenado pela Comissão 
Examinadora  composta  pelo  Prof.  Sérgio  Luiz  Elias  de  Araújo,  Presidente;  Profa.  Dra. 
Niliane Cunha de Aguiar, Membro Interno e Profa. Dra. Bruna Bomfim Lessa dos Santos, 
Membro Externo, desenvolveu-se como descrito a seguir:
No Laboratório de Informática do Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, às 8:00h do 
dia  02/05/2022, aconteceu  a  instalação  do  presente  concurso  público.  Em seguida  foi 
averiguado o uso correto e obrigatório das máscaras faciais dos candidatos, assim como os 
documentos de identificação com foto e comprovantes do certificado nacional de vacinação. 
Estando todos os candidatos em situação regular, às 8:10h realizou-se o sorteio do ponto da 
prova dissertativa, tendo sido sorteado o tema de número 7: “Princípios da comunicação oral 
em eventos de natureza científica”.  Às 8:15h deu-se início a realização da prova escrita, 
com apenas 6 candidatos presentes, dos 16 inscritos inicialmente, encerrando-se às 12:15h. Às 
14:15h  ocorreu a  correção das  provas.  Após análise  e avaliação,  seguindo os  critérios  e 
pontuação para avaliação da prova escrita conforme consta no anexo 1 da Resolução 06/2019/
CONSU a saber:  Domínio do assunto relacionado estritamente ao tema sorteado da prova (60 
pontos),  Estruturação coerente  do texto (15 pontos),  Clareza  e precisão da linguagem (15 
pontos) e Capacidade de síntese (10 pontos). As notas da prova escrita corresponderam à 
média aritmética das notas atribuídas por cada examinador, obtendo-se o seguinte resultado: 
1º,  033.812.825-57,  96,67;  2º,  337.531.558-96,  89,00;  3º,  791.532.595-72,  82,00;  4º, 
064.482.814-52, 73,33; 5º, 525.014.424-15, 65,33; 6º, 071.895.224-33, 64,32. Apenas do 1º 



ao 4º colocado alcançaram nota mínima 7,0 (sete) pontos, sendo apenas estes os candidatos 
habilitados para a próxima fase do certame.
No  dia  06  de  maio  de  2022 ocorreu  no  Laboratório  de  Tecnologia  da   Informação  do 
DCI/UFS,  às 8:00h a instalação do sorteio  da ordem dos candidatos  para as  provas 
didática e de projeto de pesquisa. Em seguida, foi averiguado o uso correto e obrigatório 
das  máscaras  faciais  dos  candidatos.  Na  oportunidade  foi  divulgado  a  atualização  do 
cronograma de prova em decorrência da quantidade de candidatos aprovados na prova escrita, 
e  todos  os  candidatos  presentes  deram ciência.  Estando  todos  os  candidatos  em situação 
regular, às 8:10h realizou-se o sorteio da ordem dos candidatos para as provas didáticas 
e de projeto de pesquisa, tendo sido sorteado pelos próprios candidatos presentes a seguinte 
ordenação para a prova didática: 1º, 8:30h, PABLO BOAVENTURA SALES PAIXÃO, 2º, 
9:40h, CAMILA ARAÚJO DOS SANTOS, 3º, 10:50h, VINÍCIOS  SOUZA  DE 
MENEZES,  4º, 12:00h, ZAYR CLÁUDIO GOMES DA SILVA, e a seguinte ordenação para 
a prova de Projeto de Pesquisa:1º,  8:00h, PABLO BOAVENTURA SALES PAIXÃO, 2º, 
9:00h, CAMILA ARAÚJO DOS SANTOS, 3º, 10:00h, VINÍCIOS  SOUZA  DE 
MENEZES,   4º,  11:00h,  ZAYR CLÁUDIO  GOMES  DA SILVA  (não  compareceu).  Os 
candidatos presentes deram ciência e concordância com os horários definidos e sorteados. 
No dia 09 de maio de 2022, no Laboratório de Informática do CCSA, às 8:30h, apresentou-
se o primeiro candidato para o  sorteio do ponto da prova didática. Em cada sorteio foi 
averiguado o uso correto e obrigatório das máscaras faciais  dos candidatos. Os candidatos 
presentes  sortearam  os  seguintes  pontos:  1º,  8:30h,  PABLO  BOAVENTURA  SALES 
PAIXÃO, Normalização na Comunicação Científica,  2º,  9:40h,  CAMILA ARAÚJO DOS 
SANTOS, A redação e normalização do projeto de pesquisa, 3º, 10:50h, VINÍCIOS SOUZA 
DE  MENEZES,  A  redação  e  normalização  do  artigo  científico.  O  candidato   ZAYR 
CLÁUDIO GOMES DA SILVA enviou via e-mail  os títulos  e o projeto de pesquisa as 
8:55h, ultrapassando o prazo estabelecido pelo cronograma do concurso, que deveria ser às 
8:00h. Deste modo, foi desclassificado e não participou do sorteio dos pontos.
No dia 10 de maio de 2022, no Laboratório de Informática do CCSA, às 8:30h, iniciou-se a 
prova  didática.  Em  cada  apresentação  foi  averiguado  o  uso  correto  e  obrigatório  das 
máscaras faciais dos candidatos. A apresentação do primeiro candidato para a prova didática 
se iniciou às 8:59h, com um tempo de duração de 49 minutos, o segundo às 10:05h, com um 
tempo de duração de 52 minutos e o terceiro às 11:34h, com um tempo de duração de 49 
minutos. Todos os candidatos cumpriram o tempo regulamentar estipulado de 50 minutos com 
tolerância de 5 minutos a mais ou a menos. Após a apresentação das aulas dos três candidatos 
a banca reuniu-se no Laboratório de Informática do CCSA para avaliação e compilação das 
notas, que resultaram conforme segue: PABLO BOAVENTURA SALES PAIXÃO: 94,00; 
CAMILA  ARAÚJO  DOS  SANTOS:  80,67;  VINÍCIOS  SOUZA  DE  MENEZES:  99,33. 
Todos os candidatos obtiveram nota igual ou superior a 70,00 pontos foram aprovados na 
prova didática e aptos para a próxima fase.
No  dia  11  de  maio  de  2022,  a  partir  das  8h,  via  aplicativo  Google  Meet,  houve   a 
apresentação dos projetos de pesquisa dos três candidatos,  nos seguintes horários, com os 
respectivos  resultados:  8:00h,  PABLO  BOAVENTURA  SALES  PAIXÃO:  92,00;  9:00h, 
CAMILA ARAÚJO DOS SANTOS: 72,00; VINÍCIOS SOUZA DE MENEZES: 94,00.
No  dia  11  de  maio  de  2022,  via  aplicativo  Google  Meet,  às  15:00h,  foi  apresentada 
publicamente  pela comissão a avaliação dos títulos dos  candidatos.  De acordo com os 
critérios  estabelecidos  pelo  edital,  no  anexo  IV  os  candidatos  receberam  as  seguintes 
pontuações:  CAMILA ARAÚJO DOS SANTOS:  65,6;  PABLO BOAVENTURA SALES 
PAIXÃO: 72,1; VINÍCIOS SOUZA DE MENEZES: 62,7. 
No dia 13 de maio de 2022, via Google Meet, foi divulgado em sessão pública o resultado 
preliminar das notas atribuídas em cada prova aos candidatos. A Nota Final foi atribuída por 



média  ponderada  determinada  pela  Resolução 06/2019 CONSU, que resultou na seguinte 
classificação: 1º, VINÍCIOS SOUZA DE MENEZES: 89,94;  2º, PABLO BOAVENTURA 
SALES PAIXÃO: 85,52;  3º,CAMILA ARAÚJO DOS SANTOS; 78,42. Todos os candidatos 
estão classificados no número máximo de aprovados, conforme trata o Anexo II do Decreto nº 
9.739, de 28 de março de 2019, estando automaticamente aprovados neste concurso público. 
Não houve candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos ou candidatos portadores de 
deficiência,  conforme determinam a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 e o art.  42 do 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
Decorrido o prazo para interposição de recurso e não havendo nenhuma solicitação,  nesse 
sentido, sem mais nada a registrar, o candidato VINÍCIOS SOUZA DE MENEZES: 89,94 
foi APROVADO e CLASSIFICADO, em 1º lugar, com nota final de 89,94 pontos.

São Cristóvão, 17 de maio de 2022.

Prof. Sérgio Luiz Elias de Araújo
Presidente da Comissão Examinadora

Profa. Dra. Niliane Cunha de Aguiar
Membro interno da Comissão Examinadora

Profa.  Dra.  Bruna  Bomfim  Lessa  dos  Santos 
Membro externo da Comissão Examinadora
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