
  
 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2013 DO CONSELHO REGIONAL DE PS ICOLOGIA DA 
 SÉTIMA REGIÃO – CRPRS 

 

Justificativas Para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares das Provas Discursiva, Oral e de Títul os 
 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO OU PARA ALTERAÇÃO DE  
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DISCURSIVA 

 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 

extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) 
não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
 

Inscrição: 26803015955-3.  Indeferido. Foram analisados os motivos expostos pela candidata quanto à reavaliação da 
prova discursiva e revisão da nota final. Após reavaliação da prova, e revisão das notas de todos os avaliadores, foi 
constatado que os resultados de 80,00/88,00/85,00 demonstram total fidedignidade entre os juízes. Após deliberação 
acerca do recurso interposto pela candidata, os membros da comissão examinadora optaram, unanimemente, por não 
alterar as notas dadas na primeira avaliação, visto que os resultados apresentam fidedignidade. 

 

Inscrição: 26803991351-9.  Deferido. Foram analisados os motivos expostos pelo candidato quanto à reavaliação da 
prova discursiva e revisão da nota final. Após reavaliação da prova, e revisão das notas de todos os avaliadores, os 
membros optaram, de forma unânime, por finalizar as três notas com os seguintes escores: 80,00/95,00/80,00. Tal 
medida visou corrigir possível discrepância da nota 3, e atende ao recurso interposto pelo candidato. 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO OU PARA ALTERAÇÃO DE   
NOTAS PRELIMINARES DA PROVA ORAL 

 
De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 

extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 
questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) 
não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
 

Inscrição: 26803015955-3.  Deferido.  Foram analisados os motivos expostos pela candidata quanto à reavaliação da 
prova oral e revisão da nota final. A candidata contextualizou historicamente os direitos humanos de forma adequada, 
fazendo relação com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, citando alguns autores (como Foucault e Cecilia 
Coimbra, por exemplo), demonstrando conhecimento razoável sobre a temática. No entanto, a argumentação em 
muitos momentos careceu de exemplificação concreta a fim de sustentar o seu ponto de vista, o que transpareceu um 
conhecimento teórico descontextualizado com a prática, o que acabou por constituir superficialidade argumentativa e, 
em alguns momentos, redundância. Essa carência de ponte de ligação entre teoria e prática ficou explicitada durante 
toda sustentação oral, e esses fatores foram preponderantes para que houvesse alguns descontos de pontuação na 
avaliação de todos os membros da comissão examinadora. No entanto, após deliberação da comissão sobre o recurso 
interposto pela candidata, os membros optaram, unanimemente, por finalizar as três notas com os seguintes escores: 
77,00/80,00/75,00. Tal medida visou corrigir qualquer discrepância de notas, conforme apontada pela candidata, e 
devolveu a fidedignidade do processo avaliativo dos juízes. 

 

 JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO OU PARA ALTERAÇÃO D E  
 NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS 
 

De acordo com o Edital de Abertura 01/2013 que rege este Concurso Público, argumentações inconsistentes, 
extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem 



questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) 
não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 
 

Inscrição: 26803014423-6. Deferido.  Os títulos estão de acordo com o Edital de Abertura, item 7.19, pois foi entregue 
o certificado original, juntamente com uma cópia simples para avaliação. 
 
Inscrição: 26803991351-9.  Indeferido.  Conforme Edital de Abertura, os títulos não originais deveriam ser entregue 
como cópia autenticada e nos casos de assinatura digital, juntamente com o documento original, deveria ter sido 
entregue uma cópia simples para avaliação. 
 
Inscrição: 26803015955-3. Indeferido.  Os títulos entregues não tinham assinatura. 
 

 

Porto Alegre, 18 de março de 2014. 
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