
EDITAL CEDECA Nº 03/2021 

RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO em face ao resultado preliminar da Primeira

Etapa  da  Seleção Simplificada  de  Recursos  Humanos  -  Pessoa  Física  para  atuar  no Projeto  Mais

Participação e Agroecologia, como Assistente Social.

RECORRENTE: Fernanda Teles Torquato

MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

Em  breve  relatório,  trata-se  de  pedido  de  recurso  sobre  o  resultado  preliminar  da

PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03/2021 CEDECA,

interposto pela ora recorrente, inscrita para cargo temporário de Assistente Social. 

A RECORRENTE ALEGA:

a) Que na análise curricular não ficou claro como foi essa pontuação dos candidatos que

foram classificados e deveria divulgar a colocação de todos inscritos para ficar transparente.

b) Que no edital, no item 1.1 vem abordando o perfil do profissional solicitado e, de acordo

com o perfil, que como assistente social possui os critérios pois já trabalhou com projetos sociais com

crianças e adolescentes, atuando em Organizações Não Governamentais, inclusive uma foi com criança

e adolescente; articulava e mobilizava parcerias para as instituições; sempre tendo a capacidade de

trabalhar  em  equipe  multidisciplinar  durante  esses  quase  11  anos  de  atuação  em  várias  áreas;

participou de movimentos sociais e tem habilidade redacional contextualizada e clara, pois fez alguns

projetos sociais que foram executados e aprovados e avalia possuir o perfil exigido.

DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO 

Pois bem, quanto ao questionamento da candidata (item a) ressalta-se que o item 4.4 do

Edital dispõe que:  “Será selecionado/a candidato/a que atenda todas as condições exigidas, bem

como apresente o melhor perfil  e experiências”.  Neste sentido,  a comissão avalia improcedente o

questionamento, tendo em vista que não está previsto no edital nesta primeira etapa divulgar os nomes

daqueles não classificados.

Destaca-se  que  a  divulgação  da  classificação  dos  candidatos  está  prevista  apenas  na

segunda  etapa  do  processo  seletivo  (Entrevistas),  notadamente  no  item  5.1  no  qual  dispõe:  “O

resultado final do processo seletivo, por ordem de classificação, será divulgado no dia 12 de julho de

Quadra 104 Sul, Rua SE 01, Lote 38, Plano Diretor Sul, Palmas-TO, CEP:77.020-014
Fone: (63) 3571-2338
E-mail: cedecato@cedecato.org.br              site: www.cedecato.org.br Página 1



2021 no site do Cedeca/TO (www.cedecato.org.br),  sendo nesta ocasião também convocado/a o/a

candidato/a selecionado para apresentação dos documentos informados no mesmo ato”.

No tocante ao questionamento que trata do perfil da candidata (item b), cabe esclarecer que

a despeito da Comissão avaliar que a profissional possui vasto conhecimento técnico nas áreas da

saúde básica, elaboração de projetos sociais, Bolsa Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento

de Vínculos  para Crianças  até  06 anos;  Política de Assistência  Social  e  realização de campanhas,

oficinas grupais com famílias, bem como o desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no

território, a candidata não comprovou:

a) Conhecimento e experiência na temática dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes, e;

b) Experiência em direito à participação de crianças e adolescentes.

Sendo  assim,  não  atendeu  ao  item  4.4  do  Edital  que  dispõe:  “Será  selecionado/a

candidato/a  que  atenda  todas  as  condições  exigidas,  bem  como  apresente  o  melhor  perfil  e

experiências”.

Pelo exposto, a Comissão decide INDEFERIR o Recurso interposto pela candidata acima
mencionada.

 Sem mais.

Palmas, TO- 08 de julho de 2021.

Comissão de Seleção.
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