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RESPOSTA AOS RECURSOS 
 
A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, entidade integrante da 
Administração Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe, através da 
Comissão instituída por Portaria para conduzir o Processo Seletivo Simplificado 
objeto do Edital nº 03/2017, torna pública a resposta aos recursos interpostos 
pelos candidatos contra a ENTREVISTA (2ª fase do PSS), conforme a seguir: 
 
 
 

Candidata: Mônica Kardine Barreto Souza 
Nº de Inscrição:309 – Edital nº 03/2017 
Emprego: Responsável Técnico II  – Área De Atuação: Atenção Hospitalar 
Síntese do Recurso: 
- Requer a retificação do seu nome, eis que grafado de maneira incorreta 
quando da publicação do resultado. 
Resposta do Recurso: 
- Quanto a correção do nome da candidata, o recurso é pertinente. 
 
Resultado: Recurso Deferido. 
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Candidata: Ana Cristina Nascimento de Souza 
Nº de Inscrição:329 – Edital nº 03/2017 
Emprego: Responsável Técnico I  – Área de Atuação: Logístico-Operacional 
Síntese do Recurso: 
- Candidata solicita revisão da nota atribuída na 2ª fase do PSS, por ter sido 
"impedida" de participar da entrevista na Turma "M" em 15/05/2017 às 13h30 
por ter chegado 10 min atrasada, tempo em que não havia iniciado a 
entrevista, conforme relata em recurso apresentado à comissão.  
- Também justifica os motivos do atraso e, relata ainda ter conversado com a 
comissão na tentativa de se inserir em outra turma e participar da entrevista. 
Pedido este que foi negado.  
Resposta do Recurso: 
- O horário de cada grupo foi informado através de convocação publicada no site 
www.funesa.se.gov.br, devendo o candidato comparecer no horário agendado. No 
entanto, a Comissão Especial de Seleção tomou as seguintes providências no que se 
refere ao horário previsto para a Entrevista: 
1- disponibilizou tempo de tolerância de 15 minutos, tendo em vista não prejudicar 
nenhum dos candidatos por conta de atraso; 
2 - elencou como um dos critérios de avaliação da entrevista a "pontualidade", ou 
seja, candidatos que chegaram atrasados, mas dentro dos 15 min de tolerância 
perderam pontuação nesse critério; 
3 -  todos os candidatos que chegaram após esse tempo foram impedidos de 
participar desta fase pois, além de interromper o andamento da entrevista, que possui 
um tempo limite para ser realizada, o atraso iria prejudicar a análise da comissão em 
relação aos critérios e atividades já aplicadas. Não houve exceções à essa regra para 
nenhum caso, independentemente da justificativa recebida. 
 
- Quanto ao horário que a candidata chegou para a entrevista, um membro da 
comissão que recebeu a candidata a informou naquele momento já havia se passado 
20 min do tempo previsto para o início, ou seja, já era pouco mais de 13h50, tempo 
em que já estava se encerrando a 1ª atividade da entrevista, portanto, nesse sentido, 
respeitando o prazo limite estabelecido pela comissão para atrasos que é de 15 min, 
a candidata foi de fato impedida de entrar na sala da entrevista, pelos motivos já 
anteriormente explanados. 
 

 
Resultado: Recurso Indeferido. 
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Candidata: Eliana Silva Lima Gouveia 

Nº de Inscrição: 385 – Edital nº 03/2017 
Emprego: Responsável Técnico II  – Área de Atuação: Atenção Psicossocial 

Síntese do Recurso: 
-  A candidata alega em recurso apresentado, que possui bastante experiência na 
área pleiteada, portanto não compreende por que teve sua pontuação da fase da 
entrevista, menor que outros candidatos que não possuem tanta experiência quanto a 
mesma.  

- Argumenta, ainda, que a entrevista foi de caráter pessoal e que não compreende a 
forma como foi feita a avaliação já que o "fazer", em sua concepção, seria mais 
importante do que o "falar". 

 

Resposta do Recurso: 
- A banca examinadora julga os critérios de acordo com o desempenho dos 

candidatos no momento da entrevista, e conforme está previsto no edital, item 6.2.3. 

Espera-se que o candidato demonstre, no momento da entrevista, aspectos 

elencados nos critérios de análise, de forma que contemple o perfil esperado para o 

cargo pleiteado (responsável técnico). Portanto, não é considerada neste momento, 

a experiência profissional e acadêmica referida no currículo dos candidatos (essa 

avaliação foi realizada na primeira fase do processo seletivo). 

 

-  Apesar das entrevistas serem realizadas em grupo, cada candidato foi avaliado 

individualmente, conforme critérios de desempenho demonstrados no momento. A 

metodologia da entrevista consistiu em duas etapas: perguntas individuais e 

resolução de caso em grupo, permitindo fazer uma avaliação de como o candidato 

transita entre os critérios em relação ao perfil/ habilidade técnica esperada para o 

cargo pleiteado (responsável técnico em ações educacionais na área de atenção 

psicossocial).   

- Dessa forma, a banca examinadora considerou que, embora a candidata tenha sido 

avaliada de forma satisfatória nos quesitos referentes a “conhecimento técnico 

referente ao cargo inscrito” e “concepção do trabalho no Serviço Público”, o seu 

desempenho não foi satisfatório, de um modo geral, em relação à “assertividade,  

iniciativa, criatividade, e liderança”, objetividade, clareza, coerência e coesão do 
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discurso”, enquanto requisitos fundamentais de habilidade técnica para o cargo 

pleiteado; 

- Com relação ao trabalho desenvolvido em grupo (situação-problema), todos os 

candidatos foram orientados ao desenvolvimento da tarefa solicitada, ficando a 

critério dos subgrupos a estratégia de apresentação. Além disso, durante o 

desenvolvimento da atividade, a banca examinadora observou o desenvolvimento dos 

candidatos, sob os aspectos individual e coletivo, enquanto subsídio para a 

pontuação final nesta fase. Nesse sentido, o desempenho individual da candidata e 

as soluções propostas pelo grupo não foram satisfatórias dentro do perfil esperado 

pela FUNESA para o cargo pleiteado; 

 
 
Resultado: Recurso Indeferido. 
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Candidato: Anderson Ribeiro de Melo 

Nº de Inscrição: 355 – Edital nº 03/2017 
Emprego: Responsável Técnico - Área de Atuação: Design Gráfico 

Síntese do Recurso: 
-  A candidato alega em recurso apresentado que se sentiu prejudicado por não ter 
havido entrevista para o cargo pleiteado; 

- Solicita nova avaliação do seu portfólio, uma vez que alega possuir um currículo 
com bastante experiência pertinente ao cargo em que se inscreveu e por ter 
apresentado em seu portfólio peças gráficas dentro do padrão esperado pelo 
mercado;  

- Informa também da impossibilidade de apresentar recurso na primeira fase do PSS 
por não saber quais foram os critérios utilizados na análise curricular. 

Resposta do Recurso: 
- Não há razão para se sentir prejudicado pelo fato de que não houve entrevista para 
esse cargo, uma vez que foram utilizadas as mesmas etapas e critérios para analisar 
todos os candidatos inscritos para a área de Design Gráfico, ou seja, não houve 
diferenciação no método de avaliação entre o candidato e seus concorrentes. 

- O currículo profissional em nada interfere na análise de portfólio, uma vez que são 
utilizadas pontuações e critérios diferentes para as duas etapas do PSS. A avaliação 
do portfólio consistiu em  análise das peças apresentadas, considerando os critérios 
previsto no edital (item 6.4.2), e o perfil/ padrão esperado pela Funesa para o cargo 
pleiteado.  

- Considerando o pedido de reavaliação das peças gráficas apresentadas pelo 
candidato em seu portfólio, segue abaixo quadro demonstrativo com nova análise 
realizada: 

 

Critérios de avaliação Pontuação 
obtida 

Pontuação 
revisada Comentários 

Coesão com o tema. 
Pontuação: 10 pontos 8,0 8,0 

A nota tem conceito ótimo. Foi 
observada coesão das peças com o 
tema e produto, bem como a 
proposta e o objetivo impregnado 
com a produção do trabalho e sua 
concepção. 

Nível de complexidade. 
Pontuação: 10 pontos 

5,0 7,0 

A nota tem conceito bom. As peças 
foram revisadas e o item foi 
reavaliado, somando a ele mais dois 
pontos, levando em consideração os 
elementos utilizados para a produção 
dos trabalhos, como a boa utilização 
técnica da fotografia still. 

Originalidade. Pontuação: 4,0 4,0 A nota teve conceito regular. A 
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10 pontos maioria das peças apresentadas 
foram de concepção publicitária, 
atendendo a um padrão de mercado, 
e se atendo, em um nível muito alto, 
às suas características. 

Criatividade. 
Pontuação: 10 pontos 

4,0 6,0 

Após reavaliação das peças, a nota 
teve conceito bom. Foi observada 
nelas, como principal característica, a 
boa mesclagem de elementos não 
combinatórios. 

Clareza. 
Pontuação: 10 pontos 

7,0 7,0 

A nota teve conceito bom. Foi 
observada objetividade das peças e a 
intenção de passar ao público uma 
mensagem na qual fosse identificado 
o seu conteúdo de maneira rápida e 
concisa. 

Pontuação máxima: 50,0 28,0 32,0 TOTAL 

 

- Em relação à primeira fase, no item 6.1.1 e nos anexos IV do Edital 03/2017 foi 
detalhado de que forma iria se dar a análise curricular.  Todas as publicações e 
prazos para apresentação de recurso e resultados do PSS foram divulgados 
conforme previsão do Edital, no site da Funesa (www.funesa.se.gov.br), e no DOE. É 
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo. 

 

Resultado: Recurso parcialmente deferido. 
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Candidato: Rosângela Maria D´Aveiro 

Nº de Inscrição: 229 – Edital nº 03/2017 
Emprego: Responsável Técnico II - Área de Atuação: Atenção Psicossocial 

Síntese do Recurso: 
- Relata que uma das candidatas que estavam sendo entrevistadas em sua turma, 
chegou atrasada e teve pontuação elevada; 
- Observa que 4 (quatro) candidatas da sua turma não foram coerentes ao 
responderem as perguntas formuladas pela Comissão no momento da entrevista, e 
que estas apenas evidenciaram os títulos adquiridos (pontuação da 1ª fase) e ainda 
assim tiveram a pontuação elevada; 

- Argumenta que achou incoerente a pontuação geral que recebeu na entrevista, pelo 
fato de que as outras candidatas obtiveram uma média de pontos muito maior que a 
sua; 

-  Relata ainda a candidata, em seu recurso, o sentimento de ter sido prejudicada 
devido ao fato da mesma ter exposto um comentário sobre a experiência negativa 
que vivenciou durante seu período de estágio. 

 

Resposta do Recurso: 

- O horário de cada grupo foi informado através de convocação publicada no site 
www.funesa.se.gov.br, devendo o candidato comparecer no horário agendado. No 
entanto, a Comissão Especial de Seleção tomou as seguintes providências no que se 
refere ao horário previsto para a Entrevista: 
1- disponibilizou tempo de tolerância de 15 minutos, tendo em vista não prejudicar 
nenhum dos candidatos por conta de atraso; 
2 - elencou como um dos critérios de avaliação da entrevista a "pontualidade", ou 
seja, candidatos que chegaram atrasados, mas dentro dos 15 min de tolerância 
perderam pontuação nesse critério; 
3 -  todos os candidatos que chegaram após esse tempo foram impedidos de 
participar desta fase pois, além de interromper o andamento da entrevista, que possui 
um tempo limite para ser realizada, o atraso iria prejudicar a análise da comissão em 
relação aos critérios e atividades já aplicadas. Não houve exceções à essa regra para 
nenhum caso, independentemente da justificativa recebida. 

Portanto, os candidatos que chegaram atrasados e tiveram sua pontuação alta, 
receberam um desconto pelo atraso mas tiveram um desempenho satisfatório ou 
acima do esperado no decorrer das atividades da entrevista, o que elevou a 
pontuação dos mesmos. 

 
- A banca examinadora julga os critérios de acordo com o desempenho dos 
candidatos no momento da entrevista, e conforme está previsto no edital, item 6.2.3. 
Espera-se que o candidato demonstre, no momento da entrevista, aspectos 
elencados nos critérios de análise, de forma que contemple o perfil esperado para o 
cargo pleiteado (responsável técnico). Portanto, não é considerada neste momento, 
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a experiência profissional e acadêmica referida no currículo dos candidatos (essa 
avaliação foi realizada na primeira fase do processo seletivo). Para cada pergunta 
feita pela comissão no momento da entrevista, havia uma expectativa, previamente 
definida, de resposta ideal. As candidatas que não atenderam às expectativas da 
comissão nas suas respostas, ou atenderam parcialmente, tiveram sua pontuação 
diminuída. Quem respondeu plenamente ou superou a expectativas obteve a 
pontuação total nos critérios avaliativos. Além disso, cada critério é avaliado de 
acordo com o desempenho geral de cada candidato durante todas as etapas da 
entrevista. 

- Diante do exposto pela candidata, a banca examinadora revisou a pontuação da sua 
entrevista, aumentando 11 pontos em sua análise, totalizando 37 pontos. 

- Em relação à ultima colocação da candidata, a comissão avaliou no momento que 
não houve prejuízo quanto à experiência que foi relatada no momento da entrevista. 

 

Resultado: Recurso parcialmente deferido. 

 

 


