
                                        
 

PROCESSO SELETIVO – TRAINEE Nº 01/2015 
 

COMUNICADO SOBRE A RETIFICAÇÃO REALIZADA. 

 

Prezados Candidatos(as), 

 

DOS FATOS 

Esclarecimento para a publicação do Resultado Preliminar da Avaliação de 

Conhecimentos – Retificado. 

Conforme o Comunicado do processo seletivo, sobre a Avaliação de Conhecimentos, onde se lê no 

COMUNICADO: 

5.3 DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS  

5.3.1 Avaliação de conhecimentos: tem o caráter eliminatório e classificatório e será 

realizada por meio da avaliação de conhecimentos, com prova objetiva e redação.  

5.3.2 O IEL/RR realizará esta etapa, por meio da aplicação presencial, na cidade de 

Boa Vista.  

5.3.3 A avaliação de conhecimentos terá o valor total de 100 (cem) pontos, sendo 60% 

(sessenta por cento) das provas objetivas e 40% (quarenta por cento) da nota de redação. Para 

classificação nessa etapa, o candidato deverá obter no mínimo 30% (trinta por cento) de 

acertos em cada uma das provas objetivas de Conhecimentos Gerais, Empreendedorismo, 

Raciocínio Lógico, Micro e Pequenas Empresas – MPEs e Redação. 

5.3.4 A redação será composta de no máximo 30 (trinta) linhas e terão por finalidade 

avaliar o conhecimento sobre o tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e uso das 

normas do registro formal, culto da língua portuguesa.  

5.3.5 Somente serão corrigidas 30 (trinta) redações por vagas dos candidatos 

que obtiverem pontuação de 60% (sessenta por cento) das provas objetivas.  

5.3.6 Os candidatos serão ordenados em ordem decrescente das notas obtidas na 

prova.  

5.3.7 Será eliminado o candidato não selecionado na forma do subitem 9.1.1. 

5.3.8 Para aprovação final, considerando as notas da prova objetiva, os 

candidatos deverão obter a média final de 60% (sessenta por cento). 

9. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

9.1 A nota final no Processo Seletivo será a nota obtida na Analise Curricular mais a 

Avaliação de Conhecimentos que compreende as Provas Objetivas, Redação e Entrevista Técnica, 

conforme critérios expostos no item 5 deste Comunicado.  
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9.1.1 A nota final do processo seletivo será definida pelo somatório das O3 (três) 

etapas dívidas por 02 (dois).  

9.1.2 O candidato que não obtiver pontuação superior ou igual a 60% (sessenta 

por cento) em todas as provas da etapa de avaliação de conhecimentos será desclassificado.  

9.2 O resultado final do Processo Seletivo será por meio de lista nominal, constando a 

classificação final de todos os candidatos após interposição de recurso, e estará disponível no site 

do IEL/RR www.ielrr.org.br, em 04 de outubro de 2015. 

 

DAS RAZÕES DE JUSTIFICAÇÃO 

No entanto, o comunicado, em seu Item 5 e 9, ORIENTA a nota de desclassificação nesta etapa do 

processo seletivo.  

Nos casos em testilha, fica clara a orientação quanto aos critérios para classificação nesta etapa. A 

Banca Examinadora aplicou a correção das redações o critério de 30% nas provas objetivas, e 

equivocou-se ao fazer isso. Uma vez que o comunicado deixa claro que apenas candidatos com 30% 

de acerto em cada prova objetiva e que a soma dos acertos para classificação devem somar 60% 

dos pontos nas provas objetivas, ou seja, 36 pontos. Diante do fato que não houve alteração das 

exigências para aprovação, e a nossa publicação equivocada, retificamos o Comunicado a fim de 

aplicar os critérios orientadores deste processo seletivo. Estamos à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas. 

Assim, explicamos o fato da retificação.  

O INSTITUTO EUVALDO LODI - RORAIMA reitera o seu compromisso com a transparência e a 

ética em todos os serviços prestados e, desta forma, procura demonstrar a integridade e 

profissionalismo que tem pautado a instituição, responsável pela seleção de candidatos nos mais 

variados níveis e cargos. 

 

Boa Vista, 11 de setembro de 2015. 
 
 
 

Coordenação Geral do Processo Seletivo Trainee do SEBRAE-RR/2015. 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR 

 


