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Seropédica 

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA  

SEGUNDA ETAPA (ELIMINATÓRIA) 

EDITAL DE SELEÇÃO EDITAL Nº 01/2020 

 

Em cumprimento do item 12.3 do Edital de Seleção 01/2020, divulgamos resposta ao recurso recebido 

de forma irregular relativo à segunda etapa de seleção de candidatos às vagas do Curso de Mestrado 

Profissional em Gestão e Estratégia – MPGE, para compor a Turma do ano letivo 2020. 

 

RECURSO 01 - Inscrição No. 5652 – CPF 023.062.017-57  

ALEGAÇÃO 1: “Esse recurso se faz devido à redação da “Descrição”, no item VII Processo 

Seletivo, da Etapa 2ª que utiliza a conjunção alternativa “ou”, quando menciona a pontuação mínima 

de 300 pontos na média geral ou na prova de inglês do Teste ANPAD, gerando dúvidas / ambiguidade 

na interpretação desse critério para a classificação e eliminação do candidato. O mesmo emprego da 

conjunção alternativa “ou” acontece na redação da seção 8.5, na página 6 de 14, do edital em 

questão. Desta forma, pelos itens mencionados anteriormente indicarem alternância / ambiguidade e 

por ter obtido a pontuação requerida na prova de inglês, solicito a revisão da minha eliminação na 2ª 

Etapa do Processo Seletivo”. 

 

RESPOSTA 1 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

1) O(a) candidato(a) enviou o recurso apenas por email, e não cumpriu a exigência do item 12.3 

do edital ao não protocolar o recurso por dois canais: presencialmente e por e-mail.  

2) O critério da Etapa dois está descrito integralmente no edital conforme os seguintes trechos 

extraídos do documento:  
2.1. “Conforme item 8.5, a pontuação da média geral do Teste ANPAD (MG) e da prova de inglês do Teste 

ANPAD (PI): Será feito um ranking com os resultados do Teste ANPAD pela média geral. Serão 

automaticamente eliminados os candidatos que tiverem aproveitamento: i) abaixo de 300 pontos na média 

geral, ou ii) abaixo de 300 pontos na prova de inglês”. 

2.2. “8.5. A segunda etapa, Pontuação da média geral do Teste ANPAD (MG) e da prova de inglês do Teste 

ANPAD (PI), é de caráter classificatório e eliminatório. Nesta etapa, será feito um ranking com os resultados 

do Teste ANPAD pela média geral. Serão automaticamente eliminados os candidatos que tiverem 

aproveitamento abaixo de 300 pontos na media geral, ou abaixo de 300 pontos na prova de inglês.” 

DECISAO DA COMISAO DE SELECAO:  
O candidato, para avançar para as próximas etapas, não pode: nem obter aproveitamento inferior a 

300 pontos na média geral, nem obter aproveitamento inferior a 300 pontos na prova de inglês. A 

conjunção alternativa “ou” refere-se às hipóteses para eliminação na segunda etapa do Teste ANPAD. 

Será eliminado tanto aquele enquadrar-se na primeira alternativa, quanto àquele que enquadrar-se na 

segunda alternativa. O candidato obteve 256,62 pontos na média geral do Teste ANPAD, não cumpriu 

a exigência do item 12.3 e, portanto, o recurso foi INDEFERIDO, e o candidato está eliminado do 

processo seletivo.  

 

 

 

Seropédica, 25 de NOVEMBRO de 2019 

COMISSAO DE SELEÇÃO  


