
 

 

 

 

 

 

 

  

Edital SEAPA/IMA 

nº 01/2020 



 

 

A Comissão abaixo, instituída pela RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAPA/IMA Nº 23/2020, DE 26 DE JUNHO DE 

2020, torna pública as notas referentes à 3ª Etapa - Entrevistas e o Resultado Final inerente aos 

COMUNICADOS nºs 02 e 03/2021 - EDITAL SEAPA/IMA nº 01/2020, publicados no site da Secretaria de 

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 23/02/2021 e 01/03/2021, respectivamente, nos 

termos do Edital SEAPA/IMA Nº 01/2020. 

 

Conforme disposto no item 4.1.3do Edital supracitado, a 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. 

 

Conforme item 4.1.3.1 do Edital citado, as entrevistas serão realizadas pela comissão, que atribuirá 

pontuação conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto 45.155/2009 e Anexo III deste Edital: 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 articulação 

institucional. 

 

Conforme item 4.1.3.2, a avaliação dos critérios do item 4.1.3.1 será feita com base no Anexo III do Edital 

aludido, sendo que a nota final desta etapa resultará da média das notas atribuídas pelos avaliadores 

 

Conforme item 5.1 do referido Edital, fica aberto o prazo para interposição de recursos até às 23:59 do dia 

30 de março de 2021 pelo e-mail edital.brumadinho@agricultura.mg.gov.br. 

 

Belo Horizonte, 26 de Março de 2021. 

 

  

Resultado de Entrevistas 
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 Edital Seapa/IMA nº 01/2020 

Vaga SEAPA 04 Carreira Equivalente  
Analista de Desenvolvimento Rural – Ciências Agrárias ou Engenharias de Agrimensura ou 
Agronômica 

RESULTADO DA 3ª ETAPA - ENTREVISTAS E RESULTADO FINAL 

Nome do Candidato CPF 
Nota da 2ª Etapa 

- Análise 
Curricular (NC) 

Capacidade 
de trabalho 
em equipe 
(Máx: 20 

pontos) (A) 

Iniciativa e 
comportamento 

proativo no 
âmbito de 

atuação (Máx: 
20 pontos) (B) 

Habilidade 
de 

comunicação 
e articulação 
institucional 

(Máx: 20 
pontos) (C ) 

Conhecimento 
e domínio do 
conteúdo da 

área de 
atuação (Máx: 
40 pontos) (D) 

Nota da 3ª 
Etapa – 

Entrevista 
(NE = 

A+B+C+ D) 

Nota Final 
(NF = NC + 

NE) 
RESULTADO 

Thomas Chaves 

Ferreira 063.531.556-46 
0 15 15 15 10 55 55 Eliminado (a) 

Douglas Ferreira 

Parreira 040.690.396-43 
0 10 15 10 10 45 45 Eliminado (a) 

Anderson Neves dos 

Santos 011.167.346-13 
0 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 
Eliminado (a) 

Eugênio Chaves 052.703.126-70 
0 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 
Eliminado (a) 

Luiz Fernando Faleiros 015.694.406-54 
0 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 

Não 

compareceu 
Eliminado (a) 

 

Conforme o item 4.1.3.1, as entrevistas realizadas pela comissão descrita no item 4.1.1.1, teriam a pontuação atribuída conforme os critérios estabelecidos 
pelo Decreto 45.155/2009 e Anexo III do Edital SEAPA/IMA nº 01/2020, sendo que a nota final desta etapa (até 100 pontos) resultaria da média das notas 
atribuídas pelos avaliadores: a) Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação (até 20 pontos); b) Conhecimento e domínio de conteúdo da 
área de atuação (até 40 pontos); c) Capacidade de trabalho em equipe (até 20 pontos); e d) Habilidade de comunicação e articulação institucional (até 20 

pontos). 
 


