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Palmas, 15 de dezembro de 2022. 

 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins - S E SCOOP/TO 

 PSS - Processo Seletivo Simplificado nº 001/22 

 

RESPOSTA AO RECURSO 

 

Recorrente: Inscrição nº 121636 

 

Trata-se de recurso interposto pelo(a) candidato(a) acima identificado afirmando o que se segue: 

“Prezados,  

Venho por meio deste, respeitosamente, entrar com o pedido de recurso referente ao PSS - 

Processo Seletivo Simplificado no 001/2022. Apesar do edital dizer que só é permitido no 

“resultado preliminar”, não foi necessário devido o fato de que no resultado p reliminar eu me 

encontrava como classificada, desse modo, não havia motivo para entrar com recurso.  

Segue print do resultado preliminar da 3º e 4º fase: 

 

O meu pedido de recurso diz respeito ao motivo da minha eliminação na análise documental.  

Primeiramente, acredito que seja porque a minha declaração sobre a minha escolaridade não 

estava 100% de acordo com o edital. Porém, peço que revejam, visto que: eu já terminei a 



                                                                                                                                                                                  
 

Página 2 de 5 
 

faculdade, mas como o ano letivo só termina em Dezembro não foi possível a faculdade me 

entregar uma declaração de conclusão.  

Segue o print da declaração que foi possível a faculdade fazer e a comprovação de que conclui a 

faculdade: 

(Recorrente incluiu o Documento “DECLARAÇÃO DE VINCULO 2022/2” datado de 30/11/2022, 

assinado digitalmente pela Soc. de Ensino Serra do Carmo, Resp. Hudson) –  

[Para preservar a identidade do(a) Recorrente, não será reproduzido o print de tal 

documento, contudo, a íntegra do Recurso se encontra arquivada e sob responsabilidade 

da Comissão de Seleção de Pessoas do SESCOOP/TO] 

No último parágrafo a secretaria diz que com 100% da aprovação o curso será concluído, oque 

aconteceu conforme print abaixo. O curso contém 8 períodos e eu já possuo notas lançadas em 

todos: 

(Recorrente incluiu o print de parte do histórico de notas no qual consta 3 (três) disciplinas do 7º 

Período, referente a 2022/1, e 7 (sete) disciplinas do 8º Período, referente ao semestre 2022/2, 

ambos com status “aprovado”) –  

[Para preservar a identidade do(a) Recorrente, não será reproduzido o print, contudo, a 

íntegra do Recurso se encontra arquivada e sob responsabilidade da Comissão de Seleção 

de Pessoas do SESCOOP/TO] 

Conclui 100% o curso, porém só poderão me entregar o certificado quando finalizar o ano letivo da 

faculdade. Tal afirmação pode ser comprovada ligando na secretaria da Faculdade Serra do Carmo. 

Fones: (63) 3216-6000.  

Segundo ponto que vale a pena reavaliar é que, as convocações possivelmente acontecerão no ano 

de 2023, levando em consideração que a vaga é para cadastro reserva, nesse momento o meu 

certificado já estará em mãos.  

Além disso, o meu resultado no processo seletivo foi muito bom, principalmente na entrevista, tirei 

a maior nota entre as candidatas, sinal de que os entrevistados me consideraram apta para a vaga, 

eu também me considero.  

Peço humildemente que reavaliem e aceitem o meu pedido de recurso.  

Obrigada pela atenção.  

Atenciosamente,” 
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PRELIMINARMENTE, destaca-se que o subitem 9.8 do Comunicado Oficial é taxativo ao 

informar que não será aceito recurso contra resultado final definitivo . 

 

9.8. Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso 

de resultado final definitivo. 

 

Contudo, em que pese o Recurso interposto seja contra Resultado Definitivo, expressamente 

vedado pelo Comunicado Oficial, em respeito à Transparência, a Comissão entende por esclarecer o 

motivo da eliminação da Candidata em virtude de reanálise da documentação ocorrida após a divulgação 

Preliminar do Resultado da 4ª Etapa – Análise Documental. 

 

O compulsar do comunicado PSS - Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 revela, mais 

precisamente no subitem 1.3, que a proposta institui o preenchimento de 01 (uma) vaga imediata e 

formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Cooperativismo e Monitoramento; e, 

formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Operações e Técnico de Operações.  

 

1.3. A presente seleção visa o preenchimento de 01 (uma) vaga imediata e 

formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Cooperativismo e 

Monitoramento e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de 
Operações e Técnico de Operações. 

 

Quanto aos cargos ofertados, o PSS é claro ao destacar, no subitem 3.1.3, os pré-requisitos 

obrigatórios para se candidatar para as vagas de Analista de Cooperativismo e Monitoramento, Analista 

de Operações ou Técnico de Operações. Vejamos: 
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3.1.3. QUADRO DE ESCOLARIDADE E PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: 

 

 

 

 

Destaca-se que a Declaração de Vínculo apresentada em 05 de dezembro de 2022, possui 

em seu teor a informação que a recorrente concluirá o curso no semestre 2022/2, caso tenha 100% (cem 

por cento) de aprovação nas disciplinas cursadas, in verbis:  

 

 

 

Assim, após reanálise de toda documentação entregue pelos candidatos, a Comissão 

entendeu que, com exceção do cargo de Técnico de Operações, as vagas para os cargos de Nível 

Superior, Analista de Cooperativismo e Monitoramento e Analista de Operações, exigem Ensino superior 

completo de comprovação no ato da inscrição, conforme subitens 5.1.2 e 5.1.3 do Comunicado Oficial: 
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5.1.2. A Análise Curricular constará da verificação de atendimento ou não aos 

requisitos da vaga, conforme estabelecido no subitem 3.1.3, por meio do 

preenchimento do formulário de inscrição.  

5.1.3. Os requisitos exigidos no formulário de inscrição deverão estar concluídos 

até a data da inscrição. 

 

Desta forma, em respeito aos preceitos do Comunicado Oficial de Abertura do Processo 

Seletivo Simplificado nº 001/2022, bem como ao Princípio da Isonomia, a eliminação da Recorrente se 

deu em razão do não atendimento aos pré-requisitos da vaga, conforme subitem 5.5.13 do Comunicado 

Oficial. Vejamos:  

 

5.5.13. Os candidatos que deixarem de atender a um ou mais pré-requisitos 

estarão eliminados automaticamente do Processo Seletivo; 

 

Em linhas gerais, consoante com os preceitos legais e necessários, entende a Comissão pela 

DENEGAÇÃO do presente Recurso. 

 

 

 

OLIVIA APARECIDA AMARAL SILVA 

DIRETORA EXECUTIVA 

IB Consulting 

 

 


