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CANDIDATO: Rosângela Maria Costa Vasconcelos Moraes 

INSCRIÇÃO: 21/07/2020 18:40:46 

RECURSO: Deferido parcialmente 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente ao curso de formação 
continuada. Foram anexados no ato da inscrição dois cursos, sendo um de 40h e outro de 60h. 
Na apuração preliminar, foi considerado apenas o curso de 40h relativo ao critério “ Curso de 
Formação de 40h”, obtendo 0,5 ponto. O curso de 60h, foi equivocadamente considerado como 
“Curso Técnico da Área da Saúde”, 1 ponto, pelo fato de ter sido emitido por uma instituição 
Tecnológica. Sendo revisto todos os documentos anexados, a candidata passa a obter 1,0 ponto 
“Curso de Formação de 40h”, pois apresentou 2(dois) cursos em conformidade com o edital, 
porém, perde 1,0 ponto atribuído ao “Curso Técnico da Área da Saúde”. Total de pontos: 7,0 
pontos. Classificação: permanece na 5ª colocação pois foi aplicado o critério de desempate, 
conforme previsto no edital. 

 

CANDIDATO: Lorena Cristina dos Santos 

INSCRIÇÃO: 20/07/2020 14:46:08 

RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente a experiência profissional. 
Para comprovação neste quesito, foi anexada no ato da inscrição cópia da Carteira de Trabalho 
que comprova tempo de experiência, a qual foram atribuídos 3,0 pontos. Conforme edital, o 
meio de comprovação deste título é “Fotocópia da Carteira de trabalho ou declaração do 
empregador/Contrato de trabalho prestação de serviço ou Certidão de tempo de serviço”. 
Relatórios emitidos por sistemas ou print de tela do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, não são aceitos como documento comprobatório. Diante o exposto o recurso foi 
indeferido.  

 

CANDIDATO: Anete de Lourdes Gonçalves 

INSCRIÇÃO: 20/07/2020 21:28:07 

RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente a experiência profissional. 
Conforme edital, o meio de comprovação deste título é “Fotocópia da Carteira de trabalho ou 
declaração do empregador/Contrato de trabalho prestação de serviço ou Certidão de tempo 
de serviço”. Relatórios diversos sem assinatura do empregador não são aceitos como 
documento comprobatório. Diante o exposto o recurso foi indeferido.  
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CANDIDATO: Maraíza Monteiro da Cruz Lourenço 

INSCRIÇÃO: 20/07/2020 21:00:26 

RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou revisão da pontuação referente a experiência profissional. 
Conforme edital, o meio de comprovação deste título é “Fotocópia da Carteira de trabalho ou 
declaração do empregador/Contrato de trabalho prestação de serviço ou Certidão de tempo 
de serviço”. Relatórios diversos sem assinatura do empregador não são aceitos como 
documento comprobatório. Diante o exposto o recurso foi indeferido. 
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