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Resposta ao recurso interpretado pela candidata Amanda Pavani Fernandes

Argumentação: A candidata supracitada solicita reconsideração de sua avaliação na prova de
apresentação do plano de trabalho por não ter atingido o tempo mínimo apontado no item 9.9.3
do edital Nº 58/2021. Argumenta que fez uma “leitura errônea do edital” e solicita que a banca
considere sua “performance, tanto escrita quanto oral.”

Análise: Esta banca aponta que a candidata iniciou sua apresentação às 11:00 da manhã, o que
corresponde aos 03 minutos e 15 segundos da gravação com a seguinte fala: “Alright, good
morning”. A candidata declarou encerrada sua apresentação exatamente às 11:15 da manhã, o
que corresponde aos 18 minutos e 03 segundos da gravação dizendo “I’ve already finished, I
know it is under 20 minutes, I hope it is not a problem”. Como bem afirma a candidata em seu
pedido de reconsideração, "na marca dos 21 minutos, fiz uma interrupção na minha fala que foi
derivada de uma leitura errônea minha do edital: embora na linha abaixo ele determine arguições
dos membros de 20 minutos.” Dessa forma, o próprio pedido de reconsideração da candidata,
bem como a gravação da apresentação do plano de trabalho, demonstram a ciência do não
cumprimento do item 9.9.3 do edital Nº 58/2021, cujo tempo mínimo estabelecido para a
apresentação é de 30 minutos. Logo, não cabe avaliação da performance escrita e/ou oral da
candidata, tendo em vista sua eliminação conforme item 9.9.3 do edital Nº 58/2021.

Parecer: Diante do exposto, a banca indefere o pedido de reconsideração da candidata Amanda
Pavani Fernandes, cumprindo o item 9.9.3 do edital Nº 58/2021, que estabelece o tempo mínimo
de 30 minutos para a apresentação do plano de trabalho. Este critério foi aplicado a todos os
candidatos participantes deste certame.
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