Edital IMA Nº 01/2021
Resultado das Análises dos
Recursos referentes à 1ª
Etapa - Candidatura e
Habilitação

Resultado das Análises dos Recursos da 1ª Etapa Candidatura e Habilitação
As Comissões instituídas para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação
temporária de profissionais, instituídas pela Portaria IMA nº 2069/2021, de 29 de junho de 2021,
tornam pública o Resultado das Análises dos Recursos da 1ª etapa - Candidatura e Habilitação
referente ao Edital IMA Nº 01/2021.
Os resultados atualizados da 1ª Etapa - Candidatura e Habilitação após a análise dos recursos está
disponível no sítio eletrônico https://www.ima.mg.gov.br/processosseletivos
Conforme o item 5.5 do referido edital, não serão considerados os recursos registrados fora do
prazo ou encaminhados de forma diversa ao disposto no item 5 do Edital IMA Nº 01/2021.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2021.

I - Comissão I: para inscritos nas vagas de nºs 01 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 01
vaga - Coordenadoria Regional de Bom Despacho, 09 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário –
01 vagas - Coordenadoria Regional de Oliveira, IMA 13 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário
– 01 vaga - Coordenadoria Regional de Patos de Minas e IMA 16 – Fiscal Agropecuário – Médico
Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria Regional de Uberaba.
a) Titulares:
1) Paulo José de Abreu - Masp 1017847-3;
2) Danilo Teixeira Araújo - Masp 1017836-6;
3) Laura Freitas Canedo - Masp 1215531-3;
b) Suplentes:
1) Diane de Castro Campolina - Masp 1395284-1;
2) Fernanda de Freitas Pereira - Masp 1215340-9;
3) Gilberto Rodrigues Coelho - Masp 1016803-7;

II - Comissão II: para inscritos nas vagas de nºs 02 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 01
vaga - Coordenadoria Regional de Bom Despacho, 04 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário –
02 vagas - Coordenadoria Regional de Curvelo, 05 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário –
01 vaga - Coordenadoria Regional de Governador Valadares, 06 – Fiscal Agropecuário – Médico
Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria Regional de Juiz de Fora, 08 – Fiscal Agropecuário –
Médico Veterinário – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Janaúba, IMA 10 – Fiscal Agropecuário
– Médico Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria Regional de Oliveira, IMA 12 – Fiscal
Agropecuário – Médico Veterinário – 02 vagas - Coordenadoria Regional de Poços de Caldas, IMA
14 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 01 vagas - Coordenadoria Regional de Patos de
Minas e IMA 18 – Fiscal Agropecuário – Médico Veterinário – 01 vaga - Coordenadoria Regional
de Varginha.

a) Titulares:
1) Paulo José de Abreu - Masp 1017847-3;
2) Antônio Augusto Ferrão Filho - Masp 1240265-7;
3) Fernanda Lúcio dos Reis - Masp 1183213-6;
b) Suplentes:
1) Diane de Castro Campolina - Masp 1395284-1;
2) Patrícia Barros Reis Fonseca - Masp 1119173-1;
3) Melânia Maria de Carvalho - Masp 0598941-3;

III - Comissão III: para inscritos nas vagas de nºs 03 – Fiscal Agropecuário – Engenheiro Agrônomo
– 02 vagas - Coordenadoria Regional de Belo Horizonte, 07 – Fiscal Agropecuário – Engenheiro
Agrônomo – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Janaúba, 11 – Fiscal Agropecuário – Engenheiro
Agrônomo – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Pouso Alegre, IMA 15 – Fiscal Agropecuário –
Engenheiro Agrônomo – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Uberaba e IMA 17 – Fiscal
Agropecuário – Engenheiro Agrônomo – 01 vaga - Coordenadoria Regional de Viçosa.
a) Titulares:
1) Paulo José de Abreu - Masp 1017847-3;
2) Marcela Ferreira Rocha - Masp 1200868-6;
3) Rodrigo Eustáquio da Silva - Masp 1222136-2;
b) Suplentes:
1) Diane de Castro Campolina - Masp 1395284-1;
2) Leonardo Henrique Martins - Masp 1148928-3;
3) Miria Izabel Teixeira Assis - Masp 1017600-6.

Conforme os itens 5.1, 5.2 e 5.3 do Edital SEAPA/IMA nº 01/2020, o candidato poderá interpor recurso em qualquer etapa do processo, em até 2 (dois) dias
úteis da data de divulgação dos resultados de cada etapa do referido Edital. Sendo o resultado (deferimento ou indeferimento) do recurso do candidato a
ser divulgado no sítio da SEAPA pela respectiva comissão, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data posterior ao encaminhamento do recurso por e-mail.
RESULTADO DAS ANÁLISES DOS RECURSOS: 1ª Etapa: Candidatura e Habilitação e 2ª Etapa: Análise Curricular - Edital SEAPA/IMA nº 01/2020
NOME DO
CANDIDATO

Aline Reis

Samuel José
Fernandes de
Lima

CPF

Objeto do Recurso

Vaga

Justificativa do Deferimento ou Indeferimento

Não foi possível
identificar

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no período de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
tem caráter eliminatório". A Carteira Nacional de Habilitação, listada
no item 2.7.4, foi anexada no período das inscrições citadas, mas
vencida, sendo este um dos itens de habilitação mínima solicitados
pelo edital para todas vagas. Outrossim, toda e qualquer informação
e/ou documentação deveria ser prestada somente no período referido
de inscrições. A candidata não registrou devidamente seus dados
quando da interposição do recurso, impossibilitando sua identificação.

Não foi possível
identificar

"Boa noite, minha inscrição foi deferida,
pela cnh, acredito que pelo fato que ela
venceu. Mas já foi feita renovação da
mesma e estou aguardando o
recebimento da nova carteira. Como a
data do recurso são dois dias úteis, pode
ser que ela não chegue no meu endereço.
Qual o procedimento neste caso? Tenho
que tentar pegar algum documento no
detran constando que foi feita a
renovação? "

105.180.816-21

IMA 12 – Fiscal
"Foi apresentada carteira de habilitação. A
Agropecuário –
data de validade da Carteira de
Médico Veterinário –
Habilitação é até setembro de 2021, pois
02 vagas foi prorrogada devido a pandemia da
Coordenadoria
COVID-19. Portanto ela ainda tem
Regional de Poços de
validade"
Caldas

DEFERIDO. Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo disposto
pelo DETRAN MG.

Isa Barbosa
Oliveira
Figueiredo

Janaína de
Cassia
Rodrigues
Resende

085.978.596-36

124.144.516-88

"Devido as restrições ocasionadas pela
INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
pandemia, não foi possível realizar a
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
renovação da CNH. Porém a renovação foi
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
realizada no dia 07/07/2021 e o
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
IMA 05 – Fiscal
documento não havia sido entregue no
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
Agropecuário –
meu domicílio cadastrado até a data limite
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
Médico Veterinário –
de inscrição do processo seletivo. A atual
em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
01 vaga CNH já está renovada com data de
tem caráter eliminatório". A Carteira Nacional de Habilitação, listada
Coordenadoria
emissão do dia 08/07/2021 (dentro do
no item 2.7.4, foi anexada no período das inscrições citadas, mas
Regional de
prazo de inscrição), portanto, peço
vencida, sendo este um dos itens de habilitação mínima solicitados
Governador
encarecidamente que a situação seja
pelo edital para todas vagas. Toda e qualquer informação e/ou
Valadares
novamente analisada através desse
documentação deveria ser prestada somente no período referido de
recurso, uma vez que apresento as
inscrições. Outrossim,o vencimento da CNH se enquadra ao disposto
habilitações mínimas para
no Anexo II da Resolução 805/2020 do Conselho Nacional de Trânsito
prosseguimento no processo seletivo."
(Contran).

"Por ter tido a habilitação reprovada com
a justificativa de "não possuir registro no
Conselho de Classe"."

IMA 06 – Fiscal
Agropecuário –
Médico Veterinário –
02 vagas Coordenadoria
Regional de Juiz de
Fora

DEFERIDO. A validade das inscrições provisórias cujos vencimentos
expiraram a partir do dia 21 de março de 2020 foi prorrogada para 31
de dezembro de 2021, conforme Resolução CFMV nº 1.389/2020.

Ana Clara
Rodrigues
Lino

Maria
Aparecida
Bernardes

Aline Geralda
dos Reis

056.684.606-30

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
No ato da inscrição anexei cópia
IMA 04 – Fiscal
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
digitalizada da CNH categoria B que estava
Agropecuário –
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
vencida. Porém, eu já havia realizado o
Médico Veterinário –
em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
exame para renová-la e estava
02 vagas tem caráter eliminatório". A Carteira Nacional de Habilitação, listada
aguardando a entrega da CNH renovada
Coordenadoria
no item 2.7.4, foi anexada no período das inscrições citadas, mas
no meu endereço."
Regional de Curvelo
vencida, sendo este um dos itens de habilitação mínima solicitados
pelo edital para todas vagas. Outrossim, toda e qualquer informação
e/ou documentação deveria ser prestada somente no período referido
de inscrições.

814.002.256-04

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
IMA 03 – Fiscal
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
Agropecuário –
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
Engenheiro
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
Agrônomo – 02 vagas em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
- Coordenadoria
tem caráter eliminatório". A Cópia digitalizada do Registro no Conselho
Regional de Belo
de Classe, listada no item 2.7.3, foi anexada no período das inscrições
Horizonte
citadas, mas vencida, sendo este um dos itens de habilitação mínima
solicitados pelo edital para todas vagas. Outrossim, toda e qualquer
informação e/ou documentação deveria ser prestada somente no
período referido de inscrições.

121.063.376-04

"Registro no Conselho de classe –
CREA/MG (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas
Gerais) 95663/D."

"Reprovado pela Habilitação (CNH)."

IMA 13 – Fiscal
Agropecuário –
Médico Veterinário –
01 vaga Coordenadoria
Regional de Patos de

DEFERIDO. Na reavaliação realizada, considerando as informações
apresentadas pela candidata no ambiente virtual de candidatura, é
possível verificar a validade de seu documento.

Minas

Amanda
Rosário Alvim
Santos

125.002.586-96

Gabriela Silva
Nolasco

107.324.306-07

Júlia Lopes
Corrêa

095.730.276-23

Laylla Nunes
Fernandes

114.494.636-06

"Reprovação, pois a carteira do conselho
de classe apresentada encontrava-se
vencida, e o processo de obtenção da
carteira definitiva ultrapassou o prazo
final para inscrição no processo seletivo."

IMA 10 – Fiscal
Agropecuário –
Médico Veterinário –
02 vagas Coordenadoria
Regional de Oliveira

"Boa tarde , de acordo com o resultado do
IMA 04 – Fiscal
processo fui reprovada por não ter
Agropecuário –
carteira de habilitação B , porém enviei
Médico Veterinário –
em pdf a vencida que pelo órgão
02 vagas responsável foi decretado ser válida até
Coordenadoria
agosto, mas renovei antes e tenho
Regional de Curvelo
carteira nova em mãos "
"...Considerando que a Resolução n° 1.389
prorroga os registros profissionais
IMA 02 – Fiscal
provisórios com vencimento entre
Agropecuário –
21/3/2021 a 30/12/2021; ... solicito
Médico Veterinário –
revisão do resultado da primeira etapa de
01 vaga candidatura e habilitação do
Coordenadoria
processo seletivo simplificado IMA n°
Regional de Bom
01/2021, devendo ser considerada
Despacho
habilitada para continuidade no
processo de seleção."
IMA 14 – Fiscal
Agropecuário –
"Requisito Carteira Nacional de
Médico Veterinário –
Habilitação Categoria "B" para o
01 vagas resultado"
Coordenadoria
Regional de Patos de
Minas

DEFERIDO. A validade das inscrições provisórias cujos vencimentos
expiraram a partir do dia 21 de março de 2020 foi prorrogada para 31
de dezembro de 2021, conforme Resolução CFMV nº 1.389/2020.

DEFERIDO. Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo disposto
pelo DETRAN MG.

DEFERIDO. A validade das inscrições provisórias cujos vencimentos
expiraram a partir do dia 21 de março de 2020 foi prorrogada para 31
de dezembro de 2021, conforme Resolução CFMV nº 1.389/2020.

DEFERIDO. Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo disposto
pelo DETRAN MG.

JHAINY ALVES
MENDES

131.646.326-57

Iara Rocha
Ponciano

047.176.936-39

Fernanda
Caroline
Almeida
Gonçalves

081.923.026-01

"REPROVAÇÃO POR NÃO POSSUIR CRMV"

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
IMA 01 – Fiscal
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
Agropecuário –
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
Médico Veterinário – informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
01 vaga em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
Coordenadoria
tem caráter eliminatório". A Cópia digitalizada do Registro no Conselho
Regional de Bom
de Classe, listada no item 2.7.3, não foi anexada no período das
Despacho
inscrições citadas, sendo este um dos itens de habilitação mínima
solicitados pelo edital para todas vagas. Outrossim, toda e qualquer
informação e/ou documentação deveria ser apresentada somente no
período referido de inscrições.

"Qual seria o motivo da não habilitação de
IMA 15 – Fiscal
minha inscrição no Processo Seletivo para
Agropecuário –
a vaga de Engenheiro Agrônomo para a
Engenheiro
Coordenadoria Regional de Uberaba em Agrônomo – 01 vaga
relação a documentação de minha
- Coordenadoria
Carteira Nacional de Habilitação?"
Regional de Uberaba
IMA 14 – Fiscal
Agropecuário –
Médico Veterinário –
"Reprovação em registro no concelho de
01 vagas classe"
Coordenadoria
Regional de Patos de
Minas

DEFERIDO. Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo disposto
pelo DETRAN MG.

DEFERIDO. A validade das inscrições provisórias cujos vencimentos
expiraram a partir do dia 21 de março de 2020 foi prorrogada para 31
de dezembro de 2021, conforme Resolução CFMV nº 1.389/2020.

Marlúcia
Pereira dos
Santos

Beatriz
Adriane Diniz
de Castro

088.568.896-17

135.626.396-86

"Registro no Conselho de Classe"

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
IMA 07 – Fiscal
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
Agropecuário –
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
Engenheiro
em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa
Agrônomo – 01 vaga
tem caráter eliminatório". A Cópia digitalizada do Registro no Conselho
- Coordenadoria
de Classe, listada no item 2.7.3, não foi anexada no período das
Regional de Janaúba
inscrições citadas, sendo este um dos itens de habilitação mínima
solicitados pelo edital para todas vagas. Outrossim, toda e qualquer
informação e/ou documentação deveria ser apresentada somente no
período referido de inscrições.

"Contrariedade das exigências de
documentos, onde é possível realizar a
inscrição somente com a
declaração de conclusão de curso e se faz
obrigatório ter a cópia digitalizada do
registro no conselho de
classe nesse mesmo momento"

INDEFERIDO. Conforme item 2.2 do Edital IMA nº 01/2021, as
inscrições foram realizadas no periodo de 8:00 horas do dia 1º de julho
de 2021 até às 18:00 horas do dia 14 de julho de 2020. Ademais, o item
IMA 09 – Fiscal
4.1.1 do Edital referido versa que a "1ª Etapa: CANDIDATURA E
Agropecuário –
HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as
Médico Veterinário –
informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e,
01 vagas em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Outrossim,
Coordenadoria
toda e qualquer informação e/ou documentação deveria ser
Regional de Oliveira
apresentada somente no período referido de inscrições. A
apresentação de declaração que comprove a conclusão do curso não
dispensa a apresentação de registro junto ao Conselho da Classe.

Larissa
Nogueira de
Souza

Júlia Mendes
Assi

065.109.896-38

"Verificou-se que, após análise dos
documentos apresentados na 1ª Etapa de
IMA 15 – Fiscal
Candidatura e habilitação, a
Agropecuário –
comissão avaliadora entende que a
Engenheiro
candidata não possui registro na comissão Agrônomo – 01 vaga
de classe e diante disso
- Coordenadoria
decidiu como reprovada a habilitação da Regional de Uberaba
candidata."

INDEFERIDO. No momento da inscrição a candidata não apresentou
documento válido que comprovasse seu registro junto ao CREA MG.
Sendo que no momento do a interposição do recurso os documentos
encaminhados também não tinha validade, seja pela data (ano de
2015) ou pela falta de identificação do órgão expedidor.
Toda e qualquer informação e/ou documentação deveria ser
apresentada somente no período referido de inscrições, conforme
disposto no Edital IMA nº 01/2021.

125.042.926-94

Não descrito. Contudo, diante dos
documentos anexos verifica-se tratar de
experiência, que se enquadra na 2ª etapa
do Processo Seletivo de que trata o item
IMA 18 – Fiscal
4.1.2 do Edital IMA nº 01/2021: "2ª Etapa:
Agropecuário –
ANÁLISE DE CURRÍCULO E TÍTULOS Médico Veterinário –
Consiste em Análise de Currículo e Títulos
01 vaga para verificação das informações
Coordenadoria
prestadas relativas a experiência
Regional de Varginha
acadêmica e profissional, sendo que esta
última deverá estar em conformidade com
as atribuições da vaga. Esta etapa tem
caráter apenas classificatório."

INDEFERIDO. Recurso interposto não se enquadra na etapa atual,
sendo que o currículo é objeto de análise da 2ª etapa do processo
seletivo de que trata o Edital IMA nº 01/2021.

Stéfany Alves
de Andrade

Ranielly da
Silva Maciel

"Conforme se depreende do Resultado da
1ª etapa de Candidatura e habilitação,
constatei que minha
inscrição foi reprovada no item que exige
Carteira Nacional de Habilitação categoria
B. Nota-se que a decisão
retro restou obscura, vez que o
documento solicitado no campo, pra
Carteira Nacional de Habilitação
categoria B, foi juntado de forma
tempestiva e oportuna juntamente com os
demais documentos em anexo,
o que se vislumbra através no print em
IMA 18 – Fiscal
anexo.
Agropecuário –
No entanto a decisão restou obscura,
Médico Veterinário – DEFERIDO. Carteira Nacional de Habilitação dentro do prazo disposto
117.538.646-40
tendo em vista que mesmo em posse do
01 vaga pelo DETRAN MG.
documento em
Coordenadoria
menção, não foi apontado por esta nobre Regional de Varginha
banca o erro constatado em referido
documento.
Cabe ressaltar, em que pese a CNH em
anexo ter alcançado sua validade, a
mesma pode ser
utilizada, o CONTRAN prorrogou o prazo
para renovação da CNH, Lei Nº 14.071 de
2020, Assim sendo
poderá ser renovada ao mês
correspondente da validade do ano de
2021. Portanto requer a reconsideração
da decisão em menção."
IMA 16 – Fiscal
Agropecuário –
"Eu fui excluída do processo seletivo do
DEFERIDO. Na reavaliação realizada e considerando as informações
Médico Veterinário –
073.144.396-99 edital nº 01/2021 por falta de registro no
apresentadas no ambiente virtual de candidatura, é possível verificar a
02 vagas conselho de classe"
validade de seu documento.
Coordenadoria
Regional de Uberaba

