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Resposta ao recurso referente ao resultado da Prova Oral – Edital 02/2018 

 

 
1. Helena Gouveia Pereira – Indeferido, conforme esclarecimentos na sequência.  

Não fica claro no pedido de recurso da candidata sobre que aspecto especificamente se refere 

seu pedido, o que não atende o item 5.10 do edital 02/2018, quando este diz que “O pedido 

[de recurso] deverá ser justificado e indicar com precisão o ponto sobre o qual versa a 

reclamação”. Em relação à ausência na arguição de um dos indicados no projeto pela 

candidata, ressaltamos que, segundo o item 5.1c do edital, a prova oral “Será realizada 

pelos(as) docentes do programa integrantes do Quadro 1 deste edital, os quais comporão uma 

banca com, no mínimo, dois(duas) integrantes”. Isso significa que quaisquer docentes 

integrantes do quadro referido podem fazer parte da banca de arguição, a qual deve ter, no 

mínimo, dois docentes, o que foi prontamente atendido. Em relação à questão sobre o trabalho 

da candidata, um dos critérios de avaliação desta fase, segundo o edital 02/2018, item 5.1c, é 

“Disponibilidade para cursar disciplinas oferecidas ao longo da semana de segunda a sexta-

feira, em um dos turnos regulamentares da instituição, bem como para participar das demais 

atividades do programa”. Por esse motivo foi que foram apresentadas questões a respeito da 

disponibilidade da candidata. Por fim, resslata-se que, segundo o Conselho Nacional de 

Justiça, assédio moral seria a “humilhação e assédio psicológico [...] Entende-se por assédio 

moral toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma 

sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física [...]. Na maioria das vezes, 

há constantes ameaças [...]. No entanto, o assédio moral não é sinônimo de humilhação e, para 

ser configurado, é necessário que se prove que a conduta desumana e antiética do assediador 

tenha sido realizada com frequência, de forma sistemática (CONSELHO..., 2016, s/p). Em 

nenhum momento os membros da Banca de Avaliação tiveram conduta que remetesse ao que 

se pode definir como assédio moral, também definido por Bobroff e Martins (2013, p. 252) 

da seguinte forma: “O assédio moral caracteriza-se pela submissão de alguém a constantes 

humilhações e constrangimentos. Se expressa, contudo, em atitudes violentas e sem ética que 

provocam repercussões negativas na identidade da pessoa assediada, maculando sua noção de 



dignidade e infringindo seus direitos fundamentais”.  Concordando com a Organização 

Mundial de Saúde, que afirma que “é indispensável estabelecer a diferença entre confrontos 

ocasionais, estratégias abertas e francas, comunicação sincera, dentre outras, e as situações de 

assédio moral [...]” (BOBROFF; MARTINS, 2013, p. 252), afirmamos que a conduta dos 

membros da Banca Avaliadora na Prova Oral não causou constrangimento à candidata. 
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