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RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO – CARTA DE INTENÇÃO E PROVA ORAL 
N CANDIDATOS/AS RESULTADO DO RECURSO 

 REQUERENTE:  
Larissa Chrystiene Rebelo André dos Santos 
de Paiva 
Candidata solicita revisão de notas da prova 
oral e da carta de intenção.  
Solicita que sejam descritos os critérios de 
pontuação e pontuado quais critérios não 
foram atendidos de ambas as avaliações. 
Alega a candidata que a carta de intenção foi 
“construída” e pautada sob critérios do Edital. 
Informa, ainda em seu arrazoado “(...,que 
perguntas da prova oral não foram objetivas e 
sim de cunho ampliado, não ficando claro se a 
resposta era mediante a experiência do 
ambiente, conceitual, deveres ou 
deficiências”).  

Da análise: 
De início, verificamos que a candidata observou os 
requisitos mínimos para admissão do recurso. 
Da análise dos fundamentos recursais, verificamos quanto 
ao pedido de revisão a ausência de elementos que o 
embasem, seja com base na Carta, seja na prova oral, 
gravada durante a aplicação.  
A candidata não requereu à coordenação cópia da Carta 
analisada ou do vídeo gravado de sua prova oral para 
fundamentar seu recurso ou calcar as condições para 
entender o objeto de sua insatisfação. 

A comissão esclarece, ainda, que todos os 
candidatos tiveram direito a entrar com recursos em 
qualquer etapa do certame, solicitando cópias de notas 
atribuídas ou do vídeo gravado na prova oral para 
fundamentar seus recursos, conforme estabelecido no 
Edital, (item 5.4.2 e 5.4.3), respectivamente e alínea “a” 
do item VII (recursos). 

Verifica-se também uma contradição no pleito da 
requerente, onde, ao mesmo tempo que solicita saber os 
critérios, informa que “se pautou nestes” para elaborar (e 
não construir) sua carta de intenção.  

Questiona, ainda, as perguntas da prova oral, 
informando que “não foram objetivas”. Em relação a este 
último item, a Comissão esclarece que as perguntas feitas 
para “todos” os candidatos foram as mesmas, pautadas 
no trabalho na APS, bem como o conhecimento ou 
fundamentação que o candidato tem acerca da APS e ESF, 
além de perguntas relacionadas à docência/preceptoria e 
disponibilidade de tempo para um mestrado EaD com 
nove encontros presenciais (pelo menos) ao longo de 24 
meses. 
Diante do exposto, a Comissão conhece do recurso para, 
no mérito, INDEFERIR o recurso da requerente mantendo 
as notas da Prova Oral e da Análise da Carta de Intenção.  
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