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DECISÃO DE RECURSO 

Comissão de Avaliação 
Helzi Maria de Hevelyn Campos Gomes 
Recurso ao Processo Seletivo de Monitores Esportivos e Auxiliares de Monitoria -
13/2022 

Resumo do Pedido. 

Trata-se de recurso com pedido de reavaliação das notas questionando que houve erro ao pontuar, alegando incoerência das notas, dentre outros questionamentos, como ter deixada abertas as perguntas, extrapolamento do tempo de concorrentes, disponibilidade de horário, função, conhecimento, privilégios e formulação de respostas 

Resposta 

No dia 21 de novembro de 2022, a candidata Helzi Maria de Hevelyn Campos Gomes foi entrevistada pelos membros da Comissão de Avaliação nomeados para avaliação do presente processo, a saber, as Servidoras Paola de Souza Jardim e Marisângela Murta Chaves, sendo que durante a entrevista foi analisado o perfil da candidata nas respostas, com base nos seguintes critérios: Fluência verbal e capacidade de organização e coerência de ideias; Objetividade em suas argumentações; Disponibilidade; e, Pontos técnicos/práticos da função. 

Ocorre que não houve desenvolvimento hábil das respostas, impossibilitando uma melhor análise de capacidade de organização ou coerência das idéias, pontos importantes para desenvolvimento dos trabalhos, não houve argumentação nas respostas, na maioria das respostas, se limitando a afirmar ou negar, com respostas vagas. 



Ademais, em que pese à candidata informar que possui disponibilidade, foi 

identificado pela comissão que a mesma é servidora pública efetiva e 

encontra-se em licença para tratamento de saúde. 

Ressalta-se, que em momento algum houve tratamento privilegiado por parte 

dos membros da comissão, mas, apenas a análise objetiva dos pontos 

definidos pelo edital. 

Por fim, na entrevista não foi explanado pela candidata com clareza e 

consistência necessária, pontos técnicos e práticos que demonstre ter 

experiência para desempenho da função de monitor de esportes. 

Desta forma, considerando o relatório emitido pela comissão de avaliação, 

fica INDEFERIDO o recurso pleiteado pela candidata Helzi Maria de Hevelyn 

Campos Gomes. 

!tinga, 30 de novembro de 2022. 
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