
PASSO A PASSO PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO DA 1° FASE DO
PROCESSO SELETIVO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA DA ESCOLA DE
CULTURA E ARTES DO CCBJ

O seu projeto ficou nos classificáveis ou foi desclassificado na 2° Fase do processo
seletivo do Laboratório de Pesquisa da Escola de Cultura e Artes do CCBJ?

Saiba agora o que é preciso fazer para que você possa solicitar as notas, os
pareceres da avaliação e recurso.

Na 2° Fase do processo de seleção do Laboratório de Pesquisa do CCBJ é feita
análise técnica dos projetos, essa análise é feita pelos pareceristas do processo
seletivo. Na segunda fase são analisados todos os aspectos do projeto, tais como
metodologia, consistência de currículos e os demais listados na chamada pública.
A solicitação de parecer e recurso da 2° Fase poderá ser feita nos dias 24 e 25 de
junho de 2022, por meio do labdepesquisa.ccbj@idm.org.br, mas vamos explicar
agora em passo a passo como é feito o procedimento:

1° Passo- Enviar um e-mail com o nome do projeto, linguagem em que o projeto
inscrito e os nomes dos três proponentes para labdepesquisa.ccbj@idm.org.br
solicitando o parecer da avaliação. Parecer da avaliação é onde informamos o
motivo do indeferimento. Após receber o parecer, e se julgar necessário, você segue
para o 2° passo.

2° Passo- Fazer o download do formulário de solicitação de recurso e preencher
todas as informações solicitadas, conforme apresentado abaixo:
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No formulário, conforme apresentado deve conter o nome do projeto, a linguagem
que ele foi escrito, a situação do projeto, se ele está classificado, classificavel ou
desclassificado, a justificativa do questionamento, ou seja, o argumento do coletivo
para que seja revista a avaliação feita pelos pareceristas.

3° Passo- Após o formulário preenchido com todas as informações, os coletivos
devem enviar para o e-mail labdepesquisa.ccbj@idm.org.br e aguardar a resposta
do recurso. A resposta do recurso é a última etapa, não cabendo mais tréplicas de
argumentação.

Você pode baixar o Formulário de Solicitação de Recurso da 2° Fase do
processo seletivo do Laboratório de Pesquisa da Escola de Cultura e Artes do
CCBJ aqui:
https://docs.google.com/document/d/1A0azVLxLn-dFPUqJkBd_chxOlz8RB9Ax
/edit?usp=sharing&ouid=113872238509253573627&rtpof=true&sd=true
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