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RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 18/2019

1. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 15
2. NOME COMPLETO: Nathaly Oliveira Barros
3 MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Trata-se de recurso justificado para revisão
curricular e de entrevista; a candidata arguiu as seguintes afirmações: Bom dia! Fui classificada a
vaga de estágio para o curso de agronomia ou ciências agrarias no Instituto federal Baiano-Campus
Teixeira de Freitas. Onde o mesmo, ate a data de hoje, 11 do 09 de 2019, apresenta no edital um pré
requisito onde os candidatos para essa vaga estejam cursando entre o 3° e 4° período do presente
curso. Porém, duas candidatas que disputaram da mesma vaga e também foram classificadas não se
encaixam nesse quesito estabelecido pelo edital. Porém na pagina inicial do site apresenta que os
candidatos podem ser entre o 3° e 6° período. Acabei sendo prejudicada por isso. Caso houve
mudanças, gostaria que fosse informada quais foram e qual o motivo.
RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO: A reabertura das inscrições é ato discricionário da Administração Pública e
não fere o direito dos candidatos já inscritos no processo seletivo concorrerem em pé de igualdade
as fases que compõem a seleção. No caso do Processo Seletivo Simplificado para Estagiários de
Nível Médio e Superior regido pelo Edital 18/2019, a retificação dos pré-requisitos (item 1.3) para
vagas em Administração (entre 2º e 4º semestres), Pedagogia e Agronomia ou Ciências Agrárias
(entre o 3º e 6º semestres) foi publicada dia 12/09/2019 e as fases de seleção, 1º Análise do
Currículo e 2º Entrevistas Individuais foram realizadas de forma impessoal.
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