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PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO ON-LINE DE CANDIDATOS A BOLSISTAS E 
VOLUNTÁRIOS DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE PARA ANÁLISE 

DE RECURSO DO CANDIDATO INSCRIÇÃO N.º 11 AO RESULTADO 
PRELIMINAR 

 
 
O candidato John Kennedy Silva de Souza interpôs recurso ao resultado 

preliminar da Seleção on-line de candidatos a bolsistas e voluntários do Projeto Educar 
na Diversidade, alegando ter sido impedido de comparecer à banca avaliadora. 
Segundo ele, o “o link [da plataforma Google Meet] da sala que me [lhe] foi enviado 
impediu a minha [sua] participação. Ainda segundo o candidato, “o link enviado constava 
como a reunião não existisse”. Alega ter tentado várias vezes a entrada na sala virtual 
da banca avaliadora, anexando ao recurso o print da página. Afirma ainda que 
comunicou a um membro da comissão de avaliação, que o orientou a tentar novamente 
e a registrar o referido print da tela. A servidora citada confirmou e informou novamente 
o mesmo link na qual a banca estava à espera do candidato, mas ainda assim ele não 
ingressou na sala. O candidato teve sua entrevista marcada para as 16h30, devendo 
entrar na sala virtual, segundo o edital, as 16h25. Observou-se que o candidato enviou 
mensagem para a comissão organizadora do processo seletivo às 16h31, sendo que o 
horário previsto no edital para ingresso nas salas era de cinco minutos antes do horário 
da entrevista, conforme item 5.8 do edital: “O (a) candidato (a) deverá acessar a sala 5 
(cinco) minutos antes do horário previsto, e não será permitido o acesso à sala após o 
horário agendado. Caso a/o candidata(o) não acesse a sala nos primeiros cinco minutos 
a partir do horário agendado, a banca vai considerar como não comparecimento. Não 
há possibilidade de troca de dia e horário da entrevista”. Nesse sentido, John Kennedy 
Silva de Souza não cumpriu as regras do edital 02/2021.  Diante do exposto, a banca 
avaliadora do recurso decide pelo INDEFERIMENTO da interposição do recurso do 
candidato John Kennedy Silva de Souza, número de inscrição 011. 

 

Goiânia, 30 de setembro de 2021. 
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