Edital IMA Nº 02/2021
Resultado das Análises dos
Recursos referentes à 1ª
Etapa - Candidatura e
Habilitação

Resultado das Análises dos Recursos da 1ª Etapa Candidatura e Habilitação
A Comissão para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais,
instituídas pela Portaria IMA nº 2084/2021, de 30 de agosto 2021, torna pública o resultado da 1ª etapa Candidatura e Habilitação referente ao Edital IMA Nº 02/2021, publicado em 31 de agosto de 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 5.4 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 02/2021.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021.

Comissão de Avaliação dos inscritos na vaga IMA 01 – Especialista em Gestão da Defesa Agropecuária /
Engenheiro Civil – 03 vagas - Coordenadoria Regional de Belo Horizonte
a) Titulares:
1) Ruy Christiano Mendonça Barbosa
3) Paulo José de Abreu
b) Suplente:
1)Diane de Castro Campolina

Conforme os itens 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 e 5.3 do Edital IMA nº 002/2021, 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: 1ª Etapa: Candidatura e Habilitação e 2ª Etapa: Análise Curricular - Edital IMA nº 02/2021
NOME DO CANDIDATO

Alessandra Patrícia
Campos Mendonça

CPF

Objeto do Recurso

"Na data limite para o cadastro do Processo
Seletivo para a vaga de Engenheiro Civil,
prescrito pelo EDITAL: IMA Nº 002/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, o site no
dia 20/09/2021, encontrava-se sem acesso
“fora do ar”, onde o mesmo após algumas
horas voltou a ter acesso. Depois de várias
tentativas a minha senha cadastral foi realizada
895.923.796com sucesso. Logo após foi realizado a
53
mudança de senha para dar sequência no
cadastro. Sendo assim foi realizado o cadastro,
conforme item 2.1 do Edital, onde foram
inseridas todas as documentações solicitadas
em PDF. Com o cadastro realizado, foram feitas
capturas de tela do PROCESSO SELETIVO,
conforme demonstrado abaixo. Para
comprovação de efetuação do cadastro".

Vaga

Justificativa do Deferimento ou Indeferimento

IMA 01 – Especialista em
Gestão da Defesa
Agropecuária /
Engenheiro Civil – 03
vagas - Coordenadoria
Regional de Belo
Horizonte

INDEFERIDO. Conforme o "Comunicado nº 01 - Prorrogação
de inscrições" disponibilizado no site
http://ima.mg.gov.br/processosseletivos, o prazo final das
inscrições foi prorrogado para até 17:00 horas do dia 21 de
setembro de 2021, horário de Brasília, tendo em vista a
instabilidade registrada no site
http://www.processoseletivo.mg.gov.br, no domingo
(19/09/2021).
Como disposto no item 2.6 do Edital IMA nº 002/2021, "o
IMA não se responsabilizará por inscrições não recebidas
por problemas de ordem técnica de computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, falhas de sinal de internet, bem como outros
fatores de ordem técnica, por parte do candidato, que
impossibilitem a transferência dos dados."
Registra-se que a comissão de acompanhamento do
Processo Seletivo de que trata o Edital referido não recebeu
contato da candidata apontando erro no sistema que
impossibilitasse a realização e/ou finalização de sua
candidatura com sucesso.
Logo, considerando que não foi anexada toda a
documentação necessária para habilitação mínima e para a
etapa de análise curricular e os prints encaminhados pela
candidata não comprovam o efetivo upload dos
documentos comprobatórios, a candidata fora reprovada na
1ª etapa do processo seletivo.

