
 

 

 
 

Interposição de Recurso – 1ª Etapa – Análise curricular Processo Seletivo 001/2021 
 
 
- Interposição de Recurso nº 01 
 

 
A candidata com número de inscrição 215000023 utilizando-se do previsto no Item 6.1 

do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional 
– 001/2021, em 30 de março de 2021 às 08:17, interpôs recurso contra o resultado de 
julgamento da 1ª Etapa do Processo – Análise Curricular. Após análise,  o provimento ao recurso 
interposto pela candidata foi deferido, habilitando-a realizar a 2ª etapa do Processo Seletivo 
001/2021 – Avaliação de conhecimentos. 
 
 
- Interposição de Recurso nº 02 
 
 

A candidata com número de inscrição 215000015 utilizando-se do previsto no Item 6.1 
do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional 
– 001/2021, em 31 de março de 2021 às 11:52, interpôs recurso contra o resultado de 
julgamento da 1ª Etapa do Processo – Análise Curricular. Após análise, com base no item 5.2.3 
do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional 
– 001/2021 , o provimento ao recurso interposto pela candidata foi indeferido, tendo em vista 
que a candidata não apresentou em seu formulário de inscrição a experiência na área necessária 
para investidura no cargo. 

 
 

- Interposição de Recurso nº 03 
 
 

A candidata com número de inscrição 215000031 utilizando-se do previsto no Item 6.1 
do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional 
– 001/2021, em 31 de março de 2021 às 14:35, interpôs recurso contra o resultado de 
julgamento da 1ª Etapa do Processo – Análise Curricular. Após análise, com base nos itens 4.9 e 
5.2.3 do Comunicado de Abertura Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 
Profissional – 001/2021 ,o provimento ao recurso interposto pela candidata foi indeferido, 
tendo em vista que a candidata não apresentou em seu formulário de inscrição a formação 
Acadêmica necessária para investidura do cargo.  
 
 
 
 
 



 

 

- Interposição de Recurso nº 04 
 
 

A candidata com número de inscrição 215000033 utilizando-se do previsto no Item 6.1 
do Comunicado de Abertura Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional – 
001/2021, em 31 de março de 2021 às 18:33, interpôs recurso contra o resultado de julgamento 
da 1ª Etapa do Processo – Análise Curricular. Após análise, com base nos itens 4.9 e 5.2.3 do 
Comunicado de Abertura Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissional – 
001/2021 ,o provimento ao recurso interposto pela candidata foi indeferido, tendo em vista que 
a candidata não preencheu em seu formulário de inscrição o período de sua trajetória 
profissional, com isso, não apresentou a experiência na área necessária para investidura do 
cargo.  
 
 

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021. 
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