
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO  

EDITAL 002/2020 

RESULTADO DOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

 

CANDIDATO (A): RICARDO OLIVEIRA VIZANI  

Nº INSCRIÇÃO: 019/2020  

CARGO: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

RECURSO: O candidato interpôs recurso solicitando recontagem dos títulos referentes à 

experiência profissional, formação continuada e pós graduação. Após reavaliação pela comissão, 

identificou-se equívoco na contagem de tempo de experiência profissional, o qual somou-se 2 

(dois pontos). Em relação aos cursos de formação continuada, todos os comprovantes foram 

considerados, estando de acordo com o Edital, somando-se 1,5 (um ponto e meio). Quanto à 

requerida pontuação relativa à pós-graduação, não foi apresentado certificado de conclusão de 

curso ou diploma e, sim apresentada uma declaração de matrícula emitida em 18/09/2018, a qual 

prevê encerramento do curso para 28/03/2020. Portanto, o candidato a pontuação total foi de 3,5 

(três pontos e meio). Cópia da folha de respostas que se encontra com a Comissão de Concursos 

da Prefeitura Municipal de Timóteo.  

CONCLUSÃO: RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE  

 

CANDIDATO (A): MEYBEL CONÇALVES MARTINIANO 

Nº INSCRIÇÃO: 036/2020 

CARGO: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

RECURSO: A candidata interpôs recurso solicitando recontagem dos títulos referentes à 

experiência profissional e formação continuada. Em relação à formação continuada, a candidata 

pleiteia a contagem de pontos referente ao curso de “Manejo da Coinfecção Tuberculose-HIV”. No 

entanto, não foi apresentado o certificado ou declaração de conclusão; apresentada tão somente 

uma impressão do print da tela de suporte da plataforma UNA-SUS a qual informa que a candidata 

concluiu o referido curso, sem conter a informação na tela impressa da carga horária realizada. 

No requisito Formação Continuada, permanece a pontuação de 1,5 (um ponto e meio). Quanto 

à contagem de tempo de experiência profissional, a candidata comprovou os seguintes tempos: 

Município de Ipatinga: 1 mês e 18 dias; município de Inhapim: 1 mês e 18 dias, porém no município 

de Timóteo são 11 meses e 17 dias,  sendo outro vínculo no mesmo período de tempo no município 

de Ipaba: 10 meses e 9 dias:. Totalizando: 1 anos e 3 dias de experiência comprovada, obtendo 

0,5 (meio) ponto; de acordo com o edital a contagem é 0,5 por ano de experiência. Portanto, a 

pontuação total da candidata é de 2,0 (dois pontos). Cópia da folha de respostas que se encontra 

com a Comissão de Concursos da Prefeitura Municipal de Timóteo.  

CONCLUSÃO: RECURSO INDEFERIDO  

 

 Timóteo , 11 de março de 2020. 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 


