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INSTITUTO RONDON MINAS 
 

PROJETO RONDON® MINAS DIREITOS HUMANOS 

 

 

REF: PROCESSO SELETIVO – EDITAL 007_2015 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL APRESENTADA EM 14/09/2015 SOB 

N.º DE PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – 1023 

 

- Conforme item 4.3.2, “A entrevista de grupo consiste em um momento de 
interação entre os candidatos, no qual serão propostas situações fictícias a fim 
de avaliar o desempenho do candidato no trabalho em equipe e o conhecimento 
técnico profissional nas relações rotineiras no âmbito laboral para o cargo a ser 
ocupado”.   
 
A presente impugnação requer reavaliação por correções, retificações e a 
retomada da 2ª etapa do processo para sanar as irregularidades arguidas no 
certame. 
 
A impugnante sustenta que a forma e os métodos adotados na 2ª etapa, ferem 
o edital e comprometem o caráter competitivo do Processo Seletivo.  
 
E, tendo em vista que as presentes razões da IMPUGNAÇÃO apresentada, se 
vinculam especificamente ao setor de Recursos Humanos, por este motivo, o 
referido setor pronunciou-se no seguinte sentido: 
 
 - Considerando que o Edital 007/2015 prevê que a 2ª etapa do processo seletivo 
seria realizada através de entrevista de grupo necessária para aferir a interação 
entre os participantes; 
 
- Considerando ser indispensável e imprescindível a sua realização não só para 
avaliar as competências do participante na atuação em equipe, além de seguir 
as regras do certame; 
 
- Considerando que na data da entrevista de grupo a entrevista prevista no 
certame foi substituída por uma redação livre, sobre aspectos relacionados à 
mobilização social; 
 
Por tudo isso, considera-se procedente o questionamento e a impugnação, eis 
que a 2ª etapa consistia em entrevista de grupo prevista e programada em 
conformidade com edital 007_2015, especificamente no item 4.3.2 e, uma vez a 
alteração processada pela comissão, fora dos limites do certame, resolve o setor 
de Recursos Humanos reconhecer o teor da impugnação referente ao edital 
007_2015 processada pela candidata com inscrição n° 1023, para a vaga de 
assistente social (mobilização), razão pela qual divulga-se novo cronograma e 
datas para as etapas 2ª e 3ª do processo seletivo, conforme publicação no site 
institucional rondonminas.wordpress.com, link edital 007_2015, ficando 
convocadas as seguintes candidatas aprovadas na 1º etapa para a participação 
nas etapas seguintes: 

http://www.conciliabr381.com.br/
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Aprovados na 1º Etapa: 
 
ANA PAULA DE CASTRO DA CRUZ  
 
BEATRIZ DE OLIVEIRA  
 
CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA  
 
JOELMA CARNEIRO LIMA  
 
SILVIA OLIVEIRA CAMPOS  

 
VIVIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA 
 
Novo cronograma: 
 
Etapa: 2º - Entrevista de Grupo: 
 
Dia: 24/09/2015 (Terça-feira) 
Horário: 14:00 horas 
 
Etapa: 3º - Entrevista Individual 
 
Dia: 29/09/2015 (Quinta-feira) 
Horário: 14:00 horas 
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