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Resultado das Análises dos
Recursos referentes à
2ª Etapa – Análise de
Currículo e Títulos

Resultado das Análises dos Recursos da 2ª Etapa – Análise de
Currículo e Títulos
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 2ª Etapa – Análise de Currículo e Títulos.
Os resultados atualizados da 2ª 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, 12 de agosto 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 IMA nº 01/2021, 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 do IMA 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: 2ª Etapa: Análise Curricular - Edital IMA nº 01/2021
NOME DO
CANDIDATO

Letícia Camêlo
Vespasiano

Priscila de Oliveira
Lorenzoni

Ana Carolina Ferreira

Carlos Eduardo
Oliveira

CPF

088.962.586-77

139.813.177-69

Objeto do Recurso

Vaga

Justificativa do Deferimento ou Indeferimento

Notas referentes ao mestrado, doutorado e
capacitação ou formação

IMA 01 – Fiscal
Agropecuário – Médico
Veterinário – 01 vaga Coordenadoria Regional de
Bom Despacho

INDEFERIDO. Conforme item 4 do Anexo II do Edital IMA
nº 01/2021 "Será considerada a formação superior
àquela exigida como habilitação mínima de acordo com
as atribuições da vaga descritas no Anexo I" e o item 5
"Será considerada a Capacitação ou Formação de acordo
com as atribuições da vaga descritas no Anexo I".

Pontuação dos cursos de
capacitação/formação

IMA 09 – Fiscal
Agropecuário – Médico
Veterinário – 01 vagas Coordenadoria Regional de
Oliveira

INDEFERIDO. De acordo com item 5 do Anexo II do Edital
IMA nº 01/2021 "será considerada a Capacitação ou
Formação de acordo com as atribuições da vaga
descritas no Anexo I". Sendo que o curso realizado na
área da área de atuação foi devidamente pontuado.

IMA 14 – Fiscal
Agropecuário – Médico
Veterinário – 01 vaga Coordenadoria Regional de
Patos de Minas

INDEFERIDO. Não consta nenhuma informação,
tampouco comprovação que possibilite atribuir
pontuação no quesito "Capacitação ou Formação,
portanto a pontuação foi zero. Sendo que toda e
qualquer informação e/ou documento deveria ter sido
disponibilizado no momento da inscrição, que se findou
no dia 14/07/2021.

Não foram considerados nenhum dos
certificados de participação em cursos,
ficando assim com 0 (zero) pontos no
100.395.276-38 quesito Capacitação ou Formação (Até 30
horas = 1 ponto; de 31 a 60 =2 pontos; de
61 a 90 = 4 pontos; mais de 90 = 6 pontos Pontuação Máxima 10 pontos).

Segue em anexo a comprovação do meu
INDEFERIDO. Foram avaliadas as comprovações inseridas
IMA 08 – Fiscal
currículo para avaliação na segunda etapa
no sistema no período das inscrições. Toda e qualquer
Agropecuário – Médico
do processo seletivo do concurso do IMA.
documentação/informação deveria ter sido prestada
096.050.546-63
Veterinário – 01 vaga Solicito uma nova avaliação, pois no sistema
exclusivamente no momento da inscrição (que se
Coordenadoria Regional de
do IMA, consta apenas algumas
encerraram em 14/07/2021), portanto as comprovações
Janaúba
comprovações.
enviadas anexas ao recurso não poderão ser pontuadas.

1. Um ano de experiência profissional (6
pontos): Trabalhei como docente em
Inspeção de Alimentos nos dois semestres
letivos de 2020, portanto, tenho um ano
letivo de experiência profissional. Obs.:
Considerar que o mês de janeiro
corresponde às férias acadêmicas.
2. Capacitação (10 pontos): Tenho diversos
Thamara Venâncio de
036.337.511-22 cursos de capacitação na área de Inspeção
Almeida
de Alimentos. Adicionei aqui (documento
anexo) número suficiente de certificados
para contabilizar o limite de 10 pontos de
capacitação. Obs.: Considerar que na
plataforma de inscrição não havia local
apropriado para anexar documentos de
CAPACITAÇÃO, uma vez que CAPACITAÇÃO
e FORMAÇÃO são conceitos diferentes.

INDEFERIDO.
1. Conforme item 4.1.2.4 do Edital IMA nº 01/2021: "Não
serão consideradas frações de ano ou tempo
arredondado para efeito de cálculo de pontuação das
experiências profissionais informadas."
IMA 14 – Fiscal
2. No sistema a candidata não anexou informações e
Agropecuário – Médico
comprovações de cursos de Capacitação ou Formação,
Veterinário – 01 vaga não atingindo nenhuma pontuação conforme item 5 do
Coordenadoria Regional de
Anexo II do Edital IMA nº 01/2021. O item 2.15 do edital
Patos de Minas
referido informa que "o IMA não se responsabiliza por
informações não prestadas pelo candidato que venham
a comprometer a continuidade de sua participação no
processo seletivo, sua avaliação ou mesmo a
formalização do contrato".

No momento da inscrição, anexei somente
os documentos que foram solicitados
IMA 06 – Fiscal
conforme descrito nos requisitos básicos,
Agropecuário – Médico
Karine Barros Ferreira 038.456.266-31
formação acadêmica, experiência
Veterinário – 02 vagas profissional e habilitação mínima. Não inseri Coordenadoria Regional de
os documentos que comprovam minhas
Juiz de Fora
capacitações.

INDEFERIDO. Foram avaliadas as comprovações inseridas
no sistema no período das inscrições. Toda e qualquer
documentação/informação deveria ter sido prestada
exclusivamente no momento da inscrição (que se
encerraram em 14/07/2021). Sendo assim, não será
considerado e/ou pontuado nenhum documento
diferente daqueles anexados pelo candidato no período
das inscrições, através do site
www.processoseletivo.mg.gov.br.

IMA 04 -Fiscal
Agropecuário-médico
veterinário-02 vagasCoordenadoria Regional de
Curvelo

INDEFERIDO. Conforme item 4.1.2.4 do Edital IMA nº
01/2021: "Não serão consideradas frações de ano ou
tempo arredondado para efeito de cálculo de pontuação
das experiências profissionais informadas."

Larissa Brito Souza

Não considerar como experiência
profissional o contrato de Responsabilidade
127.788.886-83
Técnica no Abatedouro Frigorífico
Independência.

Janaína de Cassia
Rodrigues Resende

Marlon Leonel Pazini

Paulo Roberto de
Almeida Costa

Antônio Carlos Silva
Júnior

Por não ter sido considerado o período em
que fui funcionária pública, sem ter
124.144.516-88
atribuído a devida pontuação como versa o
edital

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

INDEFERIDO. A atuação no setor público é pontuada
como experiência profissional desde que as atividades
desempenhadas no cargo tenham relação com
atribuições da vaga, conforome item 4.1.2.3 do Edital
"Serão pontuadas apenas as experiências profissionais
informadas pelo candidato que sejam compatíveis com
as atribuições da vaga selecionada."

Venho contestar, pois os itens citados acima
referente a avaliação da segunda etapa de
DEFERIDO PARCIALMENTE. O documento anexado como
IMA 04 - Fiscal
análise de currículo e títulos, obtive nota 0
comprovação da especialização não possibilitou análise
Agropecuário-médico
(zero), nas 3 avaliações, tendo em vista que
dos dados, não sendo possível atribuir nenhuma
053.241.246-05
veterinário-02 vagaseu encaminhei toda documentação na
pontuação. Na reavaliação realizada, considerando as
Coordenadoria Regional de
inscrição da área do candidato referente ao
informações e documentos apresentados pelo candidato
Curvelo
processo seletivo do IMA no prazo
é possível verificar sua experiência profissional.
determinado no edital.
INDEFERIDO. Não foram inseridos documentos
comprobatórios de participação em cursos/seminários
Solicito a revisão e a reconsideração do
no momento da inscrição (que se encerraram em
resultado da 2ª etapa (análise de Currículos
IMA 12 – Fiscal
14/07/2021). Sendo que não será considerado e/ou
e Títulos), visto que não foi considerada
Agropecuário – Médico
pontuado nenhum documento diferente daqueles
minha pontuação em decorrência de
087.991.826-88
Veterinário – 02 vagas anexados pelo candidato no período das inscrições,
"CAPACITAÇÃO OU FORMAÇÃO (Cursos,
Coordenadoria Regional de
através do site www.processoseletivo.mg.gov.br.
Seminários, Congressos, Treinamentos, etc),
Poços de Caldas
Conforme item 4.1.2.5 do Edital IMA nº 01/2021: "Não
conforme descrito no Anexo III (Critério de
serão consideradas para efeito de experiência
Análise Curricular e Pontuação).
profissional a realização de estágios (acadêmicos e
profissionais) e a atuação em empresa júnior".
INDEFERIDO. As produções científicas apresentadas não
correlacionam com as atribuições mínimas com as
IMA 17 – Fiscal
. No resultado preliminar não foram
atribuições da vaga. Sendo que conforme item 4.1.2.5 do
Agropecuário – Engenheiro
089.714.016-80
contabilizados a devida Capacitação ou
Edital IMA nº 01/2021: "Não serão consideradas para
Agrônomo – Coordenadoria
Formação
efeito de experiência profissional a realização de
Regional de Viçosa
estágios (acadêmicos e profissionais) e a atuação em
empresa júnior".

Thayrine Tamara
Sousa dos Reis

Adriel Nogueira Dias

INDEFERIDO. O item 4.1.2 do Edital IMA nº 01/2021 traz
Não pontuação da experiência profissional
a seguinte informação "2ª Etapa: ANÁLISE DE
no setor público. No item “4.1.2.3” (página
CURRÍCULO E TÍTULOS - Consiste em Análise de Currículo
4) do edital especifica-se que será pontuada
e Títulos para verificação das informações prestadas
apenas a experiência profissional que seja
relativas a experiência acadêmica e profissional, sendo
compatível com as atribuições da vaga
que esta última deverá estar em conformidade com as
selecionada, porém não há nenhum item
atribuições da vaga. Esta etapa tem caráter apenas
que pontue essa exigência especificamente
IMA 14 – Fiscal
classificatório." Outrossim, o item 4.1.2.3 do Edital
para a experiência profissional no setor
Agropecuário – Médico
"Serão pontuadas apenas as experiências profissionais
127.949.336-47 público. O mesmo acontece na tabela do
Veterinário – 01 vaga informadas pelo candidato que sejam compatíveis com
anexo III (página 14); onde também não há Coordenadoria Regional de
as atribuições da vaga selecionada."
especificação dessa exigência voltada para a
Patos de Minas
Logo, a atuação no setor público é pontuada como
experiência profissional no setor público; o
experiência profissional desde que as atividades
que deixa aberta à interpretação de que
desempenhadas no cargo tenham relação com
qualquer experiência profissional, contanto
atribuições da vaga a que se candidatou, sendo em
que sejam no setor público,
acordo com o item 9.11 do edital "os casos omissos
independentemente de atender ou não as
serão resolvidos pela Gerência de Gestão de Pessoas do
especificações da vaga, seriam pontuadas.
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA".
IMA 03 – Fiscal
Agropecuário – Engenheiro
Pontuação obtida no quesito capacitação ou
042.687.536-21
Agrônomo – 02 vagas formação
Coordenadoria Regional de
Belo Horizonte

IMA 03 – Fiscal
Agropecuário – Engenheiro
A nota no requisito “Experiência profissional
Natália Domingos Silva 056.954.756-35
Agrônomo – 02 vagas no setor público”.
Coordenadoria Regional de
Belo Horizonte

Rebeca Patrícia
Omena Garcia

961.471.642-87

Revisão de pontuação de capacitação e
formação

DEFERIDO. Na reavaliação realizada, considerando as
informações e documentos apresentados pelo
candidato, é possível verificar a realização de
cursos/seminários de capacitação ou formação.
INDEFERIDO. A atuação no setor público é pontuada
como experiência profissional desde que as atividades
desempenhadas no cargo tenham relação com
atribuições da vaga, conforme item 4.1.2.3 do Edital
"Serão pontuadas apenas as experiências profissionais
informadas pelo candidato que sejam compatíveis com
as atribuições da vaga selecionada."

IMA 17 – Fiscal
DEFERIDO. Na reavaliação realizada, considerando as
Agropecuário – Engenheiro informações e documentos apresentados pela candidata,
Agrônomo – Coordenadoria é possível verificar a realização de cursos/seminários de
Regional de Viçosa
capacitação ou formação.

Paulo Henrique Araújo
119.136.606-56
Soares

Pontuação dos cursos de
capacitação/formação e experiência
profissional

IMA 01 – Fiscal
Agropecuário – Médico
Veterinário – 01 vaga Coordenadoria Regional de
Bom Despacho

INDEFERIDO. De acordo com item 5 do Anexo II do Edital
IMA nº 01/2021 "será considerada a Capacitação ou
Formação de acordo com as atribuições da vaga
descritas no Anexo I". Sendo que o curso realizado na
área da área de atuação foi devidamente pontuado. Da
mesma forma que o item 4.1.2.3 do Edital "Serão
pontuadas apenas as experiências profissionais
informadas pelo candidato que sejam compatíveis com
as atribuições da vaga selecionada".
Não foram considerados cursos realizados durante o
período da graduação.

