RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DA
ETAPA II
Questionamento:
Prezada COPESE, interponho recurso ao RESULTADO PROVISÓRIO DA ETAPA II
(ENTREVISTA), onde no resultado, consta que estive AUSENTE. No entanto, afirmo
que estive PRESENTE. Com o objetivo de provar que estive presente na entrevista
realizada em sala virtual, pelo Google Meet no dia 10/08/21, as 14:00, descrevo que
entrei na sala virtual de forma adiantada, às 13:55, sendo a mim foi afirmado que a
entrevista seria gravada. Estando presente na sala, os prof. Felipe de Almeida e Bruno
Gonçalves. A entrevista iniciou as 14:00 e teve uma duração média de 10 minutos,
sendo conduzida de forma majoritária pelo prof. Felipe. Onde me recordo com clareza
as perguntas a mim realizadas, de forma resumida, aqui exponho que foi sobre:
Interesse em ingressar no curso de libras, participação em projeto com surdos,
convivência com algum surdo, diferença da cultura surda para a ouvinte, e o que eu
faria se eu tivesse um filho surdo. Sobre as respostas dadas, enfatizo que a minha
motivação partiu da minha convivência e com um irmão surdo e o amor por Libras.
Contudo, e com todos os elementos aqui apresentados, solicito de forma contundente a
esta estimada Banca, que reveja e altere o meu resultado, e assim, aguardo a minha nota
correspondente ao meu desempenho na referida entrevista realizada. Confio na lesura
desse processo seletivo, assim espero que meu recurso seja levado em consideração,
para que assim eu não seja desclassificada.
Resposta da Banca Avaliadora:
Considerando a manifestação de V.Sªs no que tange a informação que consta
AUSENTE no Resultado Provisório da Etapa II , vimos por meio deste esclarecer-lhes o
seguinte:
1. Em análise dos arquivos de vídeo das entrevistas, a candidata esteve presente e
participou da entrevista aos dias 10 de agosto de 2021, às 14h, com duração de
aproximadamente 10 minutos.
2. Considerando os critérios elencados para a avaliação do candidato na entrevista,
de acordo com o Anexo III do Edital de Abertura, a nota da candidata na
entrevista é 7,5.
Desta feita, a solicitação de revisão e alteração do resultado é deferida.
Palmas, 20 de agosto de 2021.

