ANEXO VI - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À COMISSÃO DO PROCESSO DE
SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 01/2021
NOME DO CANDIDATO: Mônica de Almeida e Silva Affonso Filha
CARGO: 03
ETAPA/FASE DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL A QUE SE REFERE O RECURSO: Primeira
Etapa
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Caros Sr. Jurados, venho através desse recurso informar
que fui eliminada por: - a) Não atendimento ao item 3.1. Profissional não possui formação
superior a 5 anos. Tendo em vista que na minha documentação que foi encaminhada por
correio, eu coloco de marca texto o data da minha conclusão do curso que está junto com meu
histórico escolar, como tive alguns problemas financeiros na hora da colação de grau eles não
quiseram emitir o meu diploma daí as datas serem distintas. Encaminho novamente meu
histórico escolar para análise da data conclusão do curso que foi no dia 31/12/2016, possuindo
assim 5 anos de formação.
Outro ponto que venho me justificar por não encaminhar a documentação do recurso por
correio é que fui aos correios no mesmo dia que foi colocado o resultado no site e lá me
informaram que na sexta feira(28/05/21) um funcionário estaria com suspeita de covid-19,
,sendo o correio fechado e trabalhando apenas por home office até o resultado do mesmo ser
divulgado. Sendo assim o correio só iria abrir na terça-feira dia 01/06, não dando tempo de
chegar da minha cidade até Minas para ser entregue a documentação até dia 02, conforme
edital.
Acredito que minhas fundamentações sejam bem claras e específicas para informar o quanto
quero fazer parte da equipe.

Abaixo dato e assino. Angra dos Reis, 31 de maio de 2021.

___________________
Assinatura do candidato

14/06/2021

E-mail de AGEVAP - Formulário para interposição de Recurso

Escola de Projetos AGEDOCE <escoladeprojetos@agedoce.org.br>

Formulário para interposição de Recurso
1 mensagem
monica affonso <monicaaffonso.inea@gmail.com>
Para: Escola de Projetos AGEDOCE <escoladeprojetos@agedoce.org.br>

31 de maio de 2021 13:21

Bom dia, segue em anexo meu formulário de recurso da primeira etapa junto com a data da conclusão do meu curso,
tendo 5 anos de formada.
2 anexos
Formulário de Recurso.pdf
62K
HISTÓRICO ESCOLAR.pdf
222K
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