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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Nome do candidato: Adalberto de Araújo Trindade 

 

Nº inscrição: 542 

Área de formação/programa/instituição: Psicologia – Atenção ao Câncer - HSVP 

E-mail: adearaujotrindade@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito reavaliação do memorial descritivo apresentado à banca.  

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o memorial descritivo ilustra a trajetória acadêmica e ou profissional de um 

candidato/a e que tal trajetória, também, é avaliada e pontuada por meio da análise de currículo, não há 

coerência entre as duas notas a mim atribuídas. De acordo com o resultado preliminar divulgado pela 

comissão no dia 12/12/2019 obtive a maior pontuação curricular, apesar disso, minha nota de memorial 

foi uma das mais baixas. Tal nota não é coerente com o conteúdo e qualidade do memorial apresentado, já 

que cumpriu todos os critérios do edital de seleção. Em comparação com as demais candidatas me sinto 

prejudicado já que suas notas de currículo variaram entre 1 e 7 pontos, contudo, na nota de memorial suas 

notas variaram entre 22 e 25 pontos. Diante disso, solicito uma reavaliação do meu memorial descritivo, o 

qual envio anexo. 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

A avaliação do memorial foi feita de acordo com as regras estabelecidas no edital do 

processo seletivo e ratificada pela banca examinadora. 

 

“7.2.1. A arguição oral do memorial descritivo consiste em etapa eliminatória e classificatória. Essa 

etapa terá um tempo máximo de duração de 30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá 10 (dez) 

minutos para arguir sobre sua trajetória acadêmica e/ou profissional e os motivos que o levaram a 

candidatar-se ao Programa de Residência deste edital; e o restante do tempo, de 10 a 20 minutos, para 

responder aos questionamentos da banca avaliadora, baseados em situações-problema do cotidiano e 

questionamento técnicos.” 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 


