
 
 

Resposta ao Recurso 001 

Candidato (a): KELLY VIEIRA MARTINS 

Cargo Pretendido: Coordenadora 

 

 

 Trata-se de recurso movido pela candidata KELLY VIEIRA MARTINS 

no dia 28/08/2018, solicitando revisão sobre a pontuação referente a análise de 

títulos e experiências entre ela e a candidata inscrita sob nº 120, classificada em 

1º lugar para o cargo pretendido por ambas.  

 Em análise complementar realizada aos documentos acostados pela 

candidata Kelly, constatou-se que a nota divulgada esta CORRETA, qual seja 

“56”, tendo o seguinte espelho nos quesitos individuais: 

 

 Experiência Comprovada na área da função pretendida: 20 (onde foram 

considerados um total de 788 dias de experiência conforme declarações 

apresentadas). 

 Certificados Apresentados na área da função pretendida: 05 (sendo 

considerado o certificado de especialização em MBA em gestão 

empresarial). 

 Preenchimento Correto do Currículo: 10 (pontuação máxima considerando 

o preenchimento correto deste) 

 Entrevista: 21 (sendo uma das pontuações mais altas para este quesito para 

o cargo de coordenador). 

 

Foi analisado de forma complementar os documentos acostados pela 

candidata CLEUSA FLORIANO DA SILVA BORGES conforme solicitada em 

recurso, de forma que constatou-se que a nota divulgada está CORRETA, qual 

seja “71” tendo o seguinte espelho nos quesitos individuais: 

 



 
 Experiência Comprovada na área da função pretendida: 20 (onde foram 

considerados um total de 1005 dias de experiência conforme declarações 

apresentadas). 

 Certificados Apresentados na área da função pretendida: 20 (sendo 

considerados os certificados referentes: curso de relações interpessoais; 

seminário de chefia e liderança; curso de relações humanas; curso de 

gerenciamento eficaz). 

 Preenchimento Correto do Currículo: 10 (pontuação máxima considerando 

o preenchimento correto deste) 

 Entrevista: 21 (sendo uma das pontuações mais altas para este quesito para 

o cargo de coordenador). 

 

Nestes termos, DEFERE o recurso, efetuando a revisão solicitada e 

confirmando as notas já divulgadas na classificação preliminar. 

 

Goianésia, 30 de agosto de 2018. 

 

 

 

Roberta Luciano Luna de Sousa  

Presidente da Comissão Organizadora 

 

 

 

Eva Laís de Sousa Miranda  

2º membro  

 

 

José da Matta 

3º membro  

  


