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Resultado da Análise dos Recursos em 23/01/2020 
 

A Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA-EPP, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o resultado da análise dos recursos interpostos a 2ª Etapa: Avaliação de 
Conhecimentos - Questões Objetivas e Técnica Situacional (Nível Superior) e Questões Objetivas (Nível 
Médio) referente ao EDITAL 001/2019 do Processo Seletivo. 
 
Recursos Improcedentes 
 

 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143004904 100 

O candidato não especificou quais ações o SENAR 
desenvolve, bem como não fundamentou as ideias 
apresentadas. Na linha 12, o candidato escreve sobre 
“lavoura consciente”, mas não se detém a desenvolver a 
informação acerca do processo de produção e da cadeia 
produtiva e não atrela tal resultado às ações desenvolvidas 
pelas SENAR. Na linha 16, menciona a sustentabilidade, mas, 
novamente, não estabelece relação entre a ação do SENAR 
e o benefício para o trabalhador rural e para o meio ambiente. 
Além disso, desvios gramaticais, a exemplo do emprego de 
vírgulas e estruturação do parágrafo, foram registrados. À 
guisa de conclusão, constatou-se que o candidato não 
contemplou todos os elementos temáticos exigidos pelo 
comando da questão e não desenvolveu, de forma 
fundamentada, as informações supracitadas. 

Situação 
mantida. 

0143005400 100 

A candidata não especificou quais ações o SENAR 
desenvolve, bem como não fundamentou as ideias 
apresentadas. Na linha 14, o candidato menciona três dos 
elementos temáticos – “(...) forma criativa, sustentável e 
eficiente”, mas não se detém a desenvolver a informação de 
modo a atrelar tais resultados às ações desenvolvidas pelas 
SENAR. Na linha 19, cita, de forma superficial, que as ações 
desenvolvidas pelo SENAR “são consideradas essenciais”, 
mas, novamente, não as desenvolve de forma fundamentada. 
Além disso, desvios gramaticais, a exemplo do emprego de 
vírgulas, estruturação do parágrafo, ortografia entre outros 
foram registrados. À guisa de conclusão, constatou-se que o 
candidato não contemplou todos os elementos temáticos 
exigidos pelo comando da questão e não desenvolveu, de 
forma fundamentada, as informações supracitadas. 

Situação 
mantida. 

0143002940 101 

Conforme Edital de Convocação Avaliação de 
Conhecimentos, publicado em 07/01/2020, item “21. O texto 
definitivo para a questão técnica situacional não deverá 
conter assinatura (se identificado não será corrigido) 
sendo o único documento válido para a avaliação desta prova. 
A folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não 
vale para finalidade de avaliação.” 

Situação 
mantida. 

0143005031 101 

O candidato não relata situações em que as ações 
desenvolvidas pelo SENAR preparem o produtor e 
trabalhador rural para o mercado de trabalho. Embora haja 
menção a esses fatores, o candidato não se detém a relatar, 
de forma específica, o que, de fato, o SENAR desenvolve para 
que tais objetivos sejam alcançados. Além disso, não 
contemplou todos os elementos temáticos suscitados e não 
houve fundamentação das ideias apresentadas. Desvios 
gramaticais, a exemplo do emprego de vírgulas, estruturação 
do parágrafo, ortografia entre outros foram registrados. 

Situação 
mantida. 
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Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143000937 102 

A candidata não relata situações em que as ações 
desenvolvidas pelo SENAR preparem o produtor e 
trabalhador rural para o mercado de trabalho. Embora haja 
menção às ações, o candidato não se detém a relatar, de 
forma específica, o que, de fato, o SENAR desenvolve para 
que tais objetivos sejam alcançados. Além disso, não 
contemplou todos os elementos temáticos suscitados e não 
houve fundamentação das ideias apresentadas. Desvios 
gramaticais, a exemplo do emprego de vírgulas, estruturação 
do parágrafo, ortografia entre outros foram registrados. 

Pontuação 
mantida. 

0143002304 104 

Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. Conforme Edital 001/2019, 
subitem “6.5. Para os cargos: 100-101-102-103-104-105-
Analista Administrativo; 106-Analista de Tecnologia da 
Informação; 107-108-109-110-111-Analista Técnico; 112-
Coordenador de Arrecadação; 113-114-Coordenador de 
Programas; 115-Coordenador de Recursos Humanos; 116-
Coordenador Técnico; 117-Coordenador de Tecnologia da 
Informação; 118-Supervisor Técnico, a avaliação de 
conhecimentos questões objetivas terá o valor total de 70 
(setenta) pontos. Será eliminado e não terá a avaliação 
técnica situacional corrigida, o candidato que obtiver o total 
de pontos inferior a 35 (trinta e cinco) pontos. Será 
eliminado do Processo Seletivo o candidato que não obtiver 
um mínimo de 15 (quinze) pontos na avaliação técnica 
situacional.” 

Situação 
mantida. 

0143005380 104 
Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. 

Pontuação 
mantida. 

0143005178 108 

O candidato não contemplou-desenvolveu todos os elementos 
temáticos, como criatividade e sustentabilidade. Quanto ao 
aspecto gramatical, o candidato cometeu desvios, tais como: 
emprego de vírgulas (linhas 3, 6, 19, 21, 22) e estruturação de 
período (linhas 5, 23) e parágrafo. 

Pontuação 
mantida. 

0143004537 111 

A candidata não contemplou-desenvolveu todos os elementos 
temáticos, como possibilidades e limitações. No segundo 
parágrafo, menciona os cursos do SENAR, tais limitações e 
possibilidades, mas não especifica como isso acontece.  
Quanto ao aspecto gramatical, o candidato cometeu desvios 
voltados à estruturação do parágrafo, bem como emprego de 
crase.  

Pontuação 
mantida. 

0143005474 114 

A candidata não especificou quais ações o SENAR 
desenvolve, bem como não fundamentou as ideias 
apresentadas. Quanto ao aspecto gramatical, o candidato 
cometeu desvios, tais como: emprego de vírgulas, 
estruturação de período e parágrafo. Quanto à linguagem 
empregada, expressões metafóricas foram empregadas: 
“continuar com o olhar mais aprofundado” (linha 18) e “carro 
chefe” (Linhas 19 e 20). 

Eliminação 
mantida. 
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0143000512 116 
Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. Fora de contexto. 

Pontuação 
mantida. 

0143004786 116 
Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. 

Pontuação 
mantida. 

0143000044 203 

Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. Conforme Edital 001/2019, 
subitem “6.6. Para os cargos: 200-201-Assistente 
Administrativo; 202-Assistente de Tecnologia da Informação; 
203-Auxiliar Administrativo, a avaliação de conhecimentos 
questões objetivas terá o valor total de 70 (setenta) pontos. 
Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que obtiver 
o total de pontos inferior a 35 (trinta e cinco) pontos.” 

Situação 
mantida. 

0143000048 203 

Espelho da Folha de Resposta disponibilizado na consulta de 
desempenho do candidato. Conforme Edital 001/2019, 
subitem “6.6. Para os cargos: 200-201-Assistente 
Administrativo; 202-Assistente de Tecnologia da Informação; 
203-Auxiliar Administrativo, a avaliação de conhecimentos 
questões objetivas terá o valor total de 70 (setenta) pontos. 
Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que obtiver 
o total de pontos inferior a 35 (trinta e cinco) pontos.” 

Situação 
mantida. 

0143005402 203 Fora de contexto. 
Situação 
mantida. 

 


