RESPOSTA A PEDIDO DE RECURSO REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA PARA
CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO – EDIÇÃO 2022 - Edital de
Bolsas nº 03.2022 – Processo nº 00093/2022 – Fundação Memorial da América
Latina e DIVULGAÇÃO DA AGENDA DE ENTREVISTAS.

Em análise e julgamento do quanto consta do pedido de reconsideração apresentado pelo
candidato GABRIEL ADAMS CASTELO BRANCO ARAGÃO, muito ao contrário do quanto alega
em seu recurso, os itens 10.2.1 e 10.2.1.1 dizem respeito à obrigação do candidato
selecionado a manter a sua regularidade fiscal e trabalhista no momento da assinatura do
termo de concessão de bolsa, bem como por todo o período de contrato, tal qual quando
da sua habilitação.
Sendo assim, tendo em vista que o candidato não apresentou Certidão negativa, ou positiva
com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União, conforme exigido no item 5.1 “j” do edital, sua inabilitação é medida que se
impõe, posto que o candidato não poderia ter sua documentação apresentada e analisada
em data posterior aos demais candidatos, sendo que, se assim o fosse, seriam feridos de
morte os princípios da isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da vinculação
ao edital, que faz lei entre as partes.
Imperioso ressaltar, ainda, que uma declaração/promessa redigida pelo próprio candidato
comprometendo-se a regularizar a situação fiscal não possui, nem de longe, o condão de
uma certidão positiva com efeitos de negativa, conforme prevê o edital e a legislação
pertinente.
Sendo assim, tendo em vista que o candidato não atendeu ao item 5.1 “j” do edital, mantida
sua inabilitação.

Serve ainda o presente para divulgar a agenda de entrevistas, que obedecerá a
ordem alfabética dos candidatos habilitados, sendo a seguinte:

Data: 15 de setembro de 2022 - manhã

ANAIZA DURVAL DA SILVA, inscrita no documento de identidade RG nº 4.150.340, com
proposta intitulada “Curso Trimestral De Formação De Intérpretes Comunitários” - horário
da entrevista: 9h
FERNANDA SHIGUEMURA SAKAMOTO, inscrita no documento de identidade RG nº
38.641.639-4, com a proposta intitulada “Acessibilidade na Interpretação Comunitária:
modalidades para atender refugiados portadores de deficiências” - horário da entrevista:
9h40
JOSÉ ENRIQUE BELISÁRIO RODRIGUES, inscrito no documento Registro Nacional
Migratório- RNM nº G377717, com a proposta intitulada “Formação de Intérpretes

Comunitários para facilitar o acesso aos serviços públicos para indígenas não falantes da
Língua Portuguesa, no município de Canta - Roraima” - horário da entrevista: 10h20
MARIA ALICE ARRAIS PEREIRA, inscrita no documento de identidade RG n° 28.588.461-5,
com a proposta intitulada “O enraizamento do “eurocentrismo” nas diversas epistemologias:
debate histórico-crítico e rupturas possíveis.” - horário da entrevista – 11h
Link para a entrevista: https://us02web.zoom.us/j/88478923486

Luciana Latarini Ginezi

