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Carta de explicação de erro na divulgação da tabela com notas dos currículos após recurso 

 

A Comissão examinadora do Edital 03/2019 - processo seletivo de doutorado do PGCS 

vem através da presente carta explicar ao Colegiado do PGCS e candidatos concorrentes no 

referido processo que houve um erro na divulgação da tabela com a revisão da nota de 

currículo após recurso. Nesse sentido, na nota do candidato cujo código é D2019-11, onde lê-

se nota 1,1 deve-se ler nota 0,99. Tal nota é derivada da aplicação da regra de 3, conforme 

previsto no edital, onde 35,3 corresponde a 10 e X a 3,5. Aplicada a regra tem-se como 

resultado 0,99. 

A banca observou no dia de hoje (10/12/2019) espontaneamente ao revisar a 

documentação do processo seletivo, que houve um erro de digitação e na atualização do 

documento que estava sendo trabalhado no Google Drive em um dia em que a rede de 

internet da UFES encontrava-se instável (05/12/2019). Assim, ao enviarmos o documento para 

publicação a versão recebida pela Coordenação do PGCS não foi a última a qual já estava com 

o erro corrigido.  

Lamentamos o fato ocorrido, mas salientamos que é extremamente comum que tais 

erros ocorram uma vez que estivemos trabalhando com variados números durante todo o 

processo (o que provoca confusões e erros) e, ainda, em condições de trabalho precário com 

falhas na rede de internet e carga horária excessiva. Sendo assim, tais erros são não apenas 

possíveis, mas também, infelizmente, prováveis de ocorrerem. 
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