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ESCLARECIMENTOS - DPG/DPG-GAB

 
Prezados(as) candidatos(as),
Diante dos problemas técnicos que ocorreram durante a liberação dos links

para a realização das provas, bem como das alegações de divergência quanto ao horário de
início e finalização do certame, a COMISSÃO ORGANIZADORA do II Processo Seletivo de
Estágio de Pós-Graduação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia esclarece e
manifesta o quanto segue.

Foi criado um grupo no WhatsApp, com o link de acesso devidamente divulgado
entre os(as) candidatos(as), para facilitar o contato dos interessados com a Comissão
Organizadora, bem como para ser mais um instrumento de repasse de informações sobre o
certame.

No dia da prova, 14/08/2022, por problemas técnicos, não foi possível realizar a
liberação dos links para acesso às questões de forma automática, apenas manualmente – um
por um –, ocasionando um atraso no início das avaliações.

Logo após a liberação de todos os links, foi enviada a seguinte mensagem por
uma das integrantes da Comissão Organizadora ao grupo:
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Porém, constatou-se que a hora informada no relógio da imagem acima era

diferente do horário registrado como “link aberto” pelo Forms. Ou seja, o relógio estava
atrasado.

De modo a evitar prejuízos ou gerar benefícios àqueles que tiveram as provas
liberadas primeiro, a Comissão Organizadora optou por considerar como início da prova o
horário de liberação registrado pelo Google Forms.
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Em seguida, uma nova mensagem foi encaminhada para o grupo do WhatsApp,

informando o equívoco e relatando que seriam considerados os respectivos horários para fins
de encerramento. Isto é, a duração de 1 (uma) hora de prova seria contabilizada a partir da
hora registrada.
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As imagens a seguir, extraídas das tabelas geradas pelo Google Forms – cujos

carimbos de data/hora, ressalte-se, estão no horário de Brasília (+1h) –, comprovam que o
encerramento dos links respeitou a duração de 1 (uma) hora de prova, tendo alguns formulários
sido recebidos nos últimos segundos.
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Não bastasse isso, conforme se observa das capturas de tela abaixo, extraídas

de grupo do WhatsApp composto pelas integrantes da Comissão, o encerramento de cada link
foi feito exatamente 1 (uma) hora após a abertura.
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Ainda que a prova tenha iniciado minutos após a hora indicada no cronograma

(08:00), não houve prejuízo aos(às) participantes, porquanto os minutos de atraso foram
contabilizados ao final do período, de modo a assegurar a duração exata de 1 (uma) hora de
prova.

Muitos(as) inscritos(as) se mostraram insatisfeitos(a) com o horário de
encerramento, já que o seu relógio pessoal registrava hora diversa (para mais ou para menos);
entretanto, é totalmente inviável considerar a hora do relógio de cada um(a) para fins de
finalização de um certame.

Importante relembrar os itens constantes no Edital nº 01/2022 – Centro de
Estudos/Defensoria Pública do Estado de Rondônia:

[...]
5.2.3 Os(as) candidatos(as) terão 01 (uma) hora para realizar e enviar a prova .
Após esse horário, não serão recebidos formulários. Será considerado como
resposta apenas o primeiro formulário enviado durante o tempo de realização da
prova (registrado eletronicamente o horário e a data do envio do formulário).
5.2.5 É responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) efetuar o envio do
formulário dentro do horário previsto para realização e envio da prova. O(a)
candidato(a) que o fizer fora do horário estará automaticamente desclassificado(a).
5.5 Os meios tecnológicos de acesso  ao site da Defensoria Pública, conteúdo do
edital, prova e entrevista são de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) .

Em vista de todo o exposto, resta devidamente demonstrado o acatamento ao
item 5.2.3 do Edital, bem como comprovada a duração de 1 (uma) hora de prova para cada
especialidade.

 
Porto Velho, 15 de agosto de 2022.
 

Edna Cristina Moraes de Assis
Técnica Administrativa

Secretária da Comissão Organizadora
 

Maria Maiane de Souza Neres
Técnica Administrativa

Secretária da Comissão Organizadora
 

Pâmela Ferreira da Silva

Esclarecimentos 0082355         SEI 3001.103616.2022 / pg. 6



Técnica Administrativa
Secretária da Comissão Organizadora

 
Tâmile Tavares Mathias Lopes Nogueira

Técnica Administrativa
Secretária da Comissão Organizadora

 

Documento assinado eletronicamente por Edna Cristina Moraes de Assis, Técnica
Administrativa, em 15/08/2022, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Maiane de Souza Neres, Técnica
Administrativa, em 15/08/2022, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Ferreira da Silva, Técnica
Administrativa, em 15/08/2022, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tâmile Tavares Mathias Lopes Nogueira,
Técnica Administrativa, em 15/08/2022, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei informando o código verificador 0082355 e o
código CRC F9D76411.

Caso responda este documento, favor referenciar
expressamente o Processo nº 3001.103616.2022. Documento SEI nº 0082355v6
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