
                PROCESSO SELETIVO/2019 
                                                                 Edital 001/2019 

Resultado da Análise dos Recursos em 21/02/2020 
 

A Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA-EPP, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o resultado da análise dos recursos interpostos ao Resultado da Entrevista 
Individual por Competências e ao Resultado da Avaliação Técnica Prática referente ao EDITAL 
001/2019 do Processo Seletivo. 
  

Recursos Indeferidos 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143002620 100 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143002164 101 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143002352 101 

Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica nas competências Proatividade, Inovação e 
Tomada de Decisão de forma moderada, não tendo sido evidenciado a 
prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143001584 102 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143001709 104 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143003213 104 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que na competência Tomada de Decisão há aplicação 
moderada, não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143005078 109 

Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que nas competências Autogestão e Flexibilidade, 
Relacionamento Interpessoal, Inovação e Tomada de Decisão há 
aplicação de forma moderada, não tendo sido evidenciado a prática no 
grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143001079 111 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143005489 111 Fora de Contexto. 
Situação 
mantida. 

0143002694 113 

Candidato não atendeu plenamente aos itens: “1. Técnicas de 
Abordagem – Comunicação com o Produtor Rural; 2. Abordagens 
Relacionadas a Parte Técnica; 3. Abordagens Relacionadas a Parte 
Econômica; 4. Recomendações”. 

Pontuação 
mantida. 

0143004745 113 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143003878 115 
Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143005260 115 

Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram grau moderado de aplicação nas competências Autogestão 
e Flexibilidade, e Inovação, não tendo sido evidenciado a prática no grau 
de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

0143000512 116 

Pontuação correta. A banca avaliou que as respostas do candidato 
demonstraram que ele aplica todas as competências de forma moderada, 
não tendo sido evidenciado a prática no grau de excelência. E apresentou 
pouca indicação da presença da competência de Tomada de Decisão. 

Pontuação 
mantida. 

0143001003 118 
Candidato não atendeu plenamente aos itens com evidências: “Didática do 
Instrutor; Experiências Prática do Instrutor; Conhecimento Técnico do 
Instrutor; Comunicação do Instrutor; Recomendações ao Instrutor”. 

Pontuação 
mantida. 

0143000617 201 

Consideramos que a pontuação está correta. A banca avaliou que as 
respostas colocadas pelo candidato demonstraram que ele aplica todas as 
competências de forma moderada, não tendo sido evidenciado a prática 
no grau de excelência. 

Pontuação 
mantida. 

 
 
 
 


