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Seropédica 

RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA  

TERCEIRA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA) 

EDITAL DE SELEÇÃO EDITAL Nº 01/2020 

 

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

relativo à terceira 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. 5660 – CPF 057.116.867-12  

ALEGAÇÃO 1: “Obtive 2 pontos no item "Experiência Profissional", na classificação Tipo 3. 

Porém, conforme arquivo anexado no ato da inscrição, possuo experiência  profissional comprovada. 

(...)  a minha maior pontuação seria 3 pontos sendo classificada como tipo 4.” 

 

RESPOSTA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

1) Após reanalisar a documentação, a comissão avaliou que o solicitante possui experiência 

comprovada na área de gestão por mais de 2 anos, devido a ocupação do cargo de Executivo 

de Negócios na empresa onde atua. 

DECISAO DA COMISAO DE SELECAO:  
Pedido DEFERIDO e o candidato se classifica no Tipo 4 com 3 pontos.   

 

RECURSO 02 - Inscrição No. 5674– CPF 140.180.687-27 

ALEGAÇÃO 2: “No resultado diz que eu fui classificado no tipo 1 e obtive pontuação zero. (...)Mas 

eu achei que no caso eu seria classificado como tipo 2, (...).Os documentos comprobatórios destas 

atividades no caso foram incluídos junto com meu currículo Lattes. (...)  Uma vez que eu apresentei as 

devidas comprovações, gostaria de saber se não tem como eu obter alguma pontuação por essas 

atividades, no tipo 2.” 

RESPOSTA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

1) A banca avaliou a comprovação de experiência profissional a partir do arquivo com nome 

nome_candidato_CTPS.PDF, porém o candidato inseriu sua comprovação de experiência no 

arquivo nome_candidato_LATTES.PDF.  

DECISAO DA COMISAO DE SELECAO:  
Pedido DEFERIDO e o candidato se classifica no Tipo 2 com 1 ponto.   

 

 

 

Seropédica, 27 de NOVEMBRO de 2019 

COMISSAO DE SELEÇÃO  


