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Formulário de Avalição utilizado 

Critério Pontuação 

I - Capacidade de 
trabalho em equipe 

 

3 

II - Iniciativa e 
comportamento proativo no 
âmbito de atuação 

 

3 

III - Habilidade de 
comunicação 

 

3 

IV - Conhecimento domínio 
da área de atuação 

 

6 

Soma total 15 pontos 

 

Item 9.2 do Edital 

Critério Pontuação 

I - Capacidade de 
trabalho em equipe 

 

2 

II - Iniciativa e 
comportamento proativo no 
âmbito de atuação 

 

2 

III - Habilidade de 
comunicação 

 

2 

IV - Conhecimento domínio 
da área de atuação 

 

6 

Soma total 12 pontos 

 

 

 

EDITAL Nº14/2021 

COMUNICADO EXTRAORDINÁRIO Nº4/2021 

REVISÃO DE CÁLCULO RESULTADO DA ENTREVISTA 

 

 

A Comissão Organizadora do Processo de Inscrição, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas pela Portaria n° 12, de 6 de abril de 2021; 

 
I – Considerando que a Comissão de Entrevista equivocou-se no uso do formulário de 

avaliação, ou seja, no referido formulário, a pontuação dos Critérios I, II e II, divergem da 

pontução que fez constar no item 9.2 do Edital nº14/2021, vejamos tabela comparativa: 

 
 

 

II – Considerando que foi aplicado aos candidatos entevistados (3ª Etapa do Processo), 

o formulário de avalição com a distribuição total de 15 pontos, conforme resultado 

publicado no site institucional 

http://www.fha.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/processo- 

seletivo/resultado_da_entrevista_ane_-_quadro_administrativo.pdf, em 13/04/2021, com 

execeção aos candidatos inscritos sob o nº 24 e 29; 

 
III - Considerando que nos termos do item 9.8.4 aplica-se no minímo 50% do total de 

pontos para classificação,  aqui, sendo aplicado a distribuição  total de 15 pontos; 

 

IV – Considerando que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o art. 

art. 37, da CF/88; 
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http://www.fha.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/processo-seletivo/resultado_da_entrevista_ane_-_quadro_administrativo.pdf
http://www.fha.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/processo-seletivo/resultado_da_entrevista_ane_-_quadro_administrativo.pdf


FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 

Avenida: São Paulo nº3996 Bairro Vila Rosário CEP32400-000 Ibirité-MG 
Telefone: (31) 3521-9528 www.fha.mg.gov.br 

 

 

 

 

 
 

IV – Considerando a obrigatoriedade administrativa de corrigir os seus próprios atos, 

podendo fazê-lo diretamente, em conformidade ao princípio da autotutela, a Comissão 

RESOLVE: 

 
RETIFICAR 

 
I – Proporcionalizar o cálculo da nota dos candidatos REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA e VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS, inscritos respectivamente sob o 

nº24 e 29, com base na distribuição total de 15 pontos, vejamos: 

 
 

Cálculo proporcional 

Nº da Inscrição Fórmula Pontuação/Entrevista 

24 15 * 6,60 / 12 = 8,25 Pontuação anterior: 6,60 
Pontuação retificada: 8,25 

29 15 * 6,20 / 12 = 7,75 Pontuação anterior: 6,20 
Pontuação retificada: 7,75 

 
Ibirité, 19 de abril de 2021. 

 

 
A Comissão. 

http://www.fundacaohantipoff.mg.gov.br/

