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Manifestação da comissão 

Em breve relatório, trata-se de pedido de recurso ao resultado final interposto 

pela candidata MICHELLE BIAZATE GOMES, que concorre no presente 

processo seletivo para uma vaga de Psicólogo, requerendo que seja reavaliado 

o Resultado Final, haja vista o critério de desempate previsto no item 9.2 deste 

edital, “9.2- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à 

seguinte ordem de prioridade: I - maior experiência profissional”. 

 

A comissão manifesta-se negativamente à interposição e pela resposta ao 

recurso. 

 

É breve relatório. 

 

Passa-se à análise da razão do recurso. 

 

Seguindo os critérios estabelecidos no item 9.2 do edital, o desempate 

obedeceu à seguinte ordem de prioridade: I - maior experiência profissional II- 

maior titulação apresentada III - maior idade, considerando-se dia, mês e ano 

de nascimento. 

 

Examinando-se a documentação apresentada da primeira colocada e da 

recorrente, constatou-se que ambas apresentam a pontuação semelhante no 

que tange o “Tempo de serviço no cargo pleiteado em instituições públicas, 

privadas e/ou filantrópicas” totalizando 36 (trinta e seis) meses trabalhados, ou 

seja, 36 (trinta e seis) pontos. 

 



Quanto o segundo critério de desempate, a pontuação obtida são similares, 

sendo contabilizados 10 (dez) pontos referentes ao “Título de especialização 

ou pós-graduação na área pleiteada”, haja vista que foram apresentados por 

ambas concorrentes, Certificado de conclusão de curso na modalidade de 

ensino de pós-graduação latu sensu. 

 

O último critério avaliado e determinante para o resultado final da classificação 

das candidatas refere-se à idade, considerando-se dia, mês e ano de 

nascimento. Segundo documentação entregue a esta comissão, a recorrente 

MICHELLE BIAZATE GOMES, apresenta idade inferior à primeira colocada. 

 

 

Diante do exposto, não há que se falar em reavaliação do resultado da 

classificação final do resultado deste processo seletivo, visto que esta 

comissão obedeceu aos critérios estabelecidos no referido edital. 

 

Assim referido, esta Comissão se manifesta pela improcedência do recurso sob 

análise. 

 

Sem mais; 

Atílio Vivacqua, 11 de março de 2019. 
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