Edital FUNED Nº 02/2020

Resultado da Análise dos
Recursos referentes à 3ªª Etapa
- Entrevistas e Resultado Final
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Resultado da Análise dos Recursos
Etapa: Candidatura e Habilitação

As Comissões para realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de
profissionais, instituídas pela Portaria Funed Nº 53, de 25 de agosto de 2020, alterada a partir de
22/09/2020 pelo Extrato publicado
o em 25/09/2020, tornam público,
públic o Resultad
do da Anáise do Recurso
Interposto as notas referentes
entes à 3ª Etapa - Entrevistas e Resultado Final referente ao Edital Funed Nº
02/2020.
Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020.

Comissões da Fundação Ezequiel Dias

I – Comissão:
Karine de Melo Mesquita – MASP 1.057.572-8;
Sandra da Costa e Silva - MASP: 1.162.141-4;
Ana Lúcia do Amaral Pedroso - Masp 1.396.442-4
II – Comissão:
Maria Luiza Alencar Sales – MASP 1.178.657-1;
Carla Roberta Marques - MASP: 1.429.718-8;
Kléber Eduardoda S. Baptista - Masp 1.036.909-8
III – Comissão:
Gerusa Mirela Mendes – MASP 1.445.634-7;
Lucimar Ferreira dos Santos - MASP: 1.189.943-2;
Dhian Renato Almeida Camargo - MASP 1.098.704-8.
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Resultado da Análise do Recurso Interposto ao resultado da 3ª Etapa – Entrevistas e Resultado Final
Edital FUNED Nº 02/2020
Nome

Cássia Cristina Pinto
Mendicino

CPF

Objeto do Recurso

Vaga

Prezados membros da Comissão Julgadora De acordo com
o Edital Nº 02/2020 item 5, interponho recurso com
relação à nota final da terceira etapa do processo de
seleção à vaga Funed 03 - Analista e Pesquisador de Saúde
e Farmacêutico, Bioquímico ou Biomédico
Gostaria de solicitar a reavaliação das notas referentes
aos itens abai
abaixo. Ressalto que devido ao tempo
transcorrido desde o dia da entrevista, algumas respostas
não foram transcritas na íntegra, mas mantiveram
mantiveram-se à
ideia inicial. Ítem 1: Capacidade de trabalho em equipe
(Máx: 20 pontos) Nota do participante: 08 Resposta do
Funed 03 - Analista e
candidato:
andidato: Frente as perguntas relacionadas a este item, o
candidato respondeu com as seguintes observações: ✓ Pesquisador de Saúde e
Farmacêutico,
647.328.196-72 Experiência de mais de 20 anos em coordenação de
Bioquímico ou
equipe de laboratório hospitalar. ✓ Saber fazer para
Biomédico
saber treinar e formar uma equipe homogênea. ✓
Discussão sobre a importância de ser o elo de
comunicação entre os plantonistas que não têm contato,
afim de manter o entendimento entre as diferentes
equipes plantonistas. ✓ Saber diferenciar a amizade do
relacionamento profissional a fim de manter a m
mesma
postura e respeito a todos. Ítem 2: Iniciativa e
comportamento proativo no âmbito de atuação (Máx.20
pontos) Nota do participante: 08 Frente as perguntas
relacionadas a este item, o candidato respondeu com as
seguintes observações: ✓ Resolução de problemas

Justificativa do Deferimento ou
Indeferimento
INDEFERIDO
A Candidata foi avaliada na data de
30/09 as 9:00 hs, pela comissão
instituída conforme edital FUNED
02/2020 item: 4.1.1.1, tendo os
critérios avaliativos de acordo com o
item: 4.1.3. “3 ª Etapa: ENTREVISTA Consiste em realizar a entrevista com
os candidatos aptos, em busca de
informações e evidências sobre a
trajetória profissional do candidato,
para
identificar
quais
comportamentos
e
resultados
obteve, bem como agiu em
determinadas situações profissionais,
sendo esta etapa de caráter
classificatório e eliminatório”.
Oscritérios que foram avaliados
foram:
a) Iniciativa e comportamento
proativo no âmbito de atuação;
b) Conhecimento e domínio de
conteúdo da área de atuação;
c) Capacidade de trabalho em equipe;
e
d) Habilidade de comunicação e
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apresentando alternativas simples, mas eficazes.
Exemplificou com o procedimento estabelecido para a
divulgação mais rápida de resultados parciais. ✓ Quando
questionada sobre o que era trabalhar para o Estado,
respondeu que seria uma espécie de grati
gratidão: por ter sido
possível realizar, através da ajuda pública, graduação,
mestrado e parte do doutorado no exterior. ✓ Discutiu
sobre a importância de desenvolvimento de pesquisa.
Citou o estudo realizado no Setor da Carga Viral/CD4 no
Departamento de Viro
Virologia e Riquetsioses (FUNED)
(certificado em anexo), o qual foi premiado pelo
Ministério da Saúde e amplamente divulgado na mídia:
https://www.youtube.com/watch?v=i0xMGkgLfFI
https://saude.mg.gov.br/gripe/story/5336
https://saude.mg.gov.br/gripe/story/5336-aumento-daaids-na-terceiraidade
terceiraidade-estudo-da-funed-que-revela-dadose-premiado
premiado-pelo-ministerio-dasaude-e-serve-de-alertapara-campanhas
campanhas-de-conscientizacao ✓ Discutiu sobre a
questão da respeitabilidade da hierarquia no trabalho.
Sobre o fato de não tomar decisões que não estão dentro
da sua respon
responsabilidade e sim procurar delegá-las para as
pessoas com a competência adequada. Ítem 3: Habilidade
de Comunicação o e articulação institucional (Máx. 20
pontos) Nota do participante: 08 Frente as perguntas
relacionadas a este item, o candidato respondeu ccom as
seguintes observações: ✓ Discutiu a importância da
interrelação entre os diferentes setores. Os processos
precisam da colaboração, ciência e anuência de diversos
setores para atingirem os resultados esperados e se
estabelecerem
definitivamente.
Exemp
Exemplificou
a
interrelação entre o Laboratório, o Setor de Controle de
Infecção Hospitalar e o Centro de Tratamento Intensivo
(CTI). Belo Horizonte, 07 de outubro 2020

articulação institucional.
As Comissões instituídas para
realização de Processo Seletivo
Simplificado
para
contratação
temporária de profissionais ratifica as
ações observadas nas especificidades
técnicas de cada cargo e a oferta de
profissionais qualificados tanto nos
aspectos
técnicos
quanto
comportamentais para a área
demandada. A nota estabelecida está
de acordo com o desempenho do
candidato no decorrer da entrevista.
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