
RESPOSTA AOS RECURSOS
 

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA,  entidade integrante da Administração
Indireta  do  Poder  Executivo  do  Estado  de  Sergipe,  através  da  Comissão  instituída  por
Portaria para conduzir o Processo Seletivo Simplificado objeto do Edital nº 02/2017, torna
pública a resposta aos recursos interpostos pelos candidatos contra a análise de currículos,
por ordem de inscrição, conforme a seguir:

Candidata: Norma Silva dos Santos
Nº de Inscrição: 0010 – Edital nº 02/2017
Emprego: Auxiliar de Saúde Bucal

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional. 

Resposta do Recurso:

1) Esclarece a comissão que o único documento apresentado como prova da experiência
profissional  foi  a cópia da CTPS da candidata com anotação e baixa pela FUNESA, no
período de 01.08.2014 a 31.07.2016, na função de Auxiliar de Saúde Bucal. Ou seja, foram
concedidos 10 (dez)  pontos pela experiência no emprego em que pleiteia,  já  que atuou
como Auxiliar de Saúde Bucal – item 1.1 do Anexo IV e mais 10 pontos pela experiência na
Saúde Pública (pois a FUNESA está inserida no SUS) – item 1.2 do Anexo IV. Quanto aos
certificados apresentados (ensino médio; curso de secretariado; curso de informática; curso
de atendimento ao cliente; curso de postura e imagem profissional e curso de ASB), não
foram considerados  pela  comissão  para  fins  de  pontuação  por  não  terem relação  com
aperfeiçoamento  ou  atualização em saúde  bucal,  conforme itens 2.1 e  2.2  do  currículo
resumido (anexo IV do Edital – Emprego de Auxiliar de Saúde Bucal). 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Jaqueline Ferreira Santos
Nº de Inscrição: 0013 – Edital nº 02/2017
Emprego: Auxiliar de Saúde Bucal

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional. 

2)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua titulação.

Resposta da Comissão:

1) Tendo em vista que a CTPS da candidata comprova a atuação no cargo de Auxiliar de
Saúde Bucal por período inferior a 01 (um) ano (01.07.2016 a 05.03.2017) e que os recibos
apresentados (maio/2015 a junho/2016) não são suficientes para comprovar o exercício no
cargo de ABS, não foi concedida pontuação a candidata.

OBS: A Comissão esclarece, com base no item 6.1.5 do Edital, que é vedada a entrega de
documentação complementar na fase de recursos. Portanto, os documentos anexados ao
Recurso da Candidata foram desconsiderados.  Mesmo que houvesse a possibilidade de
análise  desses  documentos,  a  carta  de  referência  anexada  pela  candidata  atesta  a
prestação  de  serviços  na  função  de  Auxiliar  de  Saúde  Bucal  apenas  no  período  de
01.07.2016 a 05.03.2017. Ou seja,  não há prova no exercício do emprego de ABS pelo
período de 01 (um) ano. 
 
2)  Considerando  que  o único  certificado  apresentado  pela  candidata  foi  o  do curso  de
Auxiliar de Saúde Bucal, documento que não se enquadra nas titulações previstas nos itens
2.1 e 2.2 do anexo IV do Edital – Emprego de Auxiliar de Saúde Bucal, não foi concedida
pontuação a candidata.  

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Fabiana Brasil de Araújo
Nº de Inscrição: 0053 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista – Endodontista

Síntese do Recurso:

1)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios  de  sua  experiência  profissional,  eis  que  as  declarações  apresentadas
(consultório odontológico sorriso Brasil) provariam o exercício de mais de 05 (cinco) anos na
especialidade.

Resposta do Recurso:

1) Tendo em vista que as declarações apresentadas não possuem elementos suficientes
para  a  comprovação  da  experiência  profissional  na  área,  tais  como:  a)  ausência  de
informações quanto ao profissional que assinou os documentos (não há prova de vinculação
da Srª Jakeline Alves Pires com o consultório; não há prova de que a referida senhora é
responsável técnica ou representante legal); e, b) ausência de CNPJ da empresa, não foi
concedida pontuação a candidata.

1.1)  No  entanto,  considerando  que  na  CTPS da  candidata  há  prova  de  prestação  de
serviços na saúde pública por 04 (quatro) anos: 02 (dois) anos na função de Gerente do
CEO e 02 (dois) anos na função de Cirurgião Dentista – Endodontista,  a Comissão, de
ofício, retifica o resultado para conceder mais 10 (dez) pontos à candidata no item 2.1. do
anexo IV do Edital – Emprego de Cirurgião Dentista – Endodontista.

OBS: A Comissão esclarece, com base no item 6.1.5 do Edital, que é vedada a entrega de
documentação complementar na fase de recursos. Portanto, os documentos anexados ao
Recurso da Candidata foram desconsiderados. 

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido. 
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Candidato: Gustavo Almeida Souza
Nº de Inscrição: 0056 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional, eis que não fora computado o período de
sua Residência no Hospital Municipal Dr Mário Gatti; 

2)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional, eis que não fora computado o período do
mestrado e do doutorado, este último ainda em andamento;

3)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua titulação, especificamente em relação ao curso de aperfeiçoamento
em cirurgia oral menor;

4)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional, pois apesar de ter atuado na docência na
área da especialidade, recebeu pontuação aquém da devida;

5) Por fim, indaga a situação dos candidatos que foram classificados, mas que possuíram
vínculo com a FUNESA nos últimos 06 meses e os candidatos que não possuem título de
especialista na área.

Resposta ao Recurso:

1) De acordo com a Lei nº 6.932/1981, aplicada por analogia ao caso, a residência constitui
modalidade  de  ensino  de  pós-graduação,  sob  a  forma  de  cursos  de  especialização,
caracterizada  por  treinamento  em  serviço,  funcionando  sob  a  responsabilidade  de
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais de elevada
qualificação ética e profissional. Portanto, considerando que o residente é um profissional
em formação,  com carga  horária  destinada  a  atividades  (supervisionadas)  de  natureza
prática e teórica, não há como considerar tal período como de experiência profissional, mas
tão somente como de titulação, sendo concedido 04 (quatro) pontos ao candidato no item
1.3 do Anexo IV do Edital – Emprego de Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial;

2) De acordo com os itens 1.1 e 1.2 do Anexo IV do Edital – Emprego de Cirurgião Dentista
Bucomaxilofacial  etc,  a conclusão de curso de mestrado e doutorado na área da saúde
conferem ao candidato 10 (dez) e 08 (oito) pontos, respectivamente. Dessa forma, com a
apresentação do certificado de conclusão do mestrado em clínica odontológica, recebeu o
candidato 08 (oito) pontos. Como não apresentou certificado de conclusão de doutorado,
não recebeu, assim, pontuação. Ou seja, a conclusão de curso de mestrado e/ou doutorado
confere  ao  candidato  pontuação  apenas  no  item Titulação,  e  não  no  item Experiência
Profissional;
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3)  De  acordo  com o  item 3.1  do  Anexo  IV do  Edital  – Emprego  de Cirurgião  Dentista
Bucomaxilofacial etc, a conclusão de curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, com
carga horária mínima de 180 horas, confere ao candidato 05 pontos, limitado a 10. Como o
certificado do curso de atualização apresentado pelo candidato comprova uma carga horária
de apenas 160 horas, não houve como conceder a pontuação no referido item, mas sim no
item 3.2, que exige carga horária mínima de 40 horas por curso. Assim, recebeu o candidato
2,5 pontos pela apresentação do referido certificado e mais 2,5 pontos pela apresentação
do certificado do curso de atualização em clínica odontológica, com carga horária de 56
horas; 

4) Considerando que o documento apresentado comprova o exercício da docência na área
da especialidade pelo período de 02 (dois) anos (de 01.01.2015 a 31.12.2016), foi retificada
a pontuação do candidato para acrescer  05 (cinco) pontos,  no item 2.2 do Anexo IV do
Edital – Emprego de Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial etc;

5)  Quanto  aos  candidatos  que  foram classificados,  mas  que  possuírem vínculo  com a
FUNESA nos últimos 06 meses anteriores à contratação, o Edital é bastante claro quanto a
esta situação, pois em seu item 11.3, esclarece que caso o candidato convocado não possa
ser contratado por força do item 4.7 (não ter exercido relação de trabalho temporário com a
FUNESA no  emprego  inscrito,  nos  últimos  06  meses  que  antecederem a  contratação),
poderá requerer  a inclusão de seu  nome no final  da lista de classificados.  Quanto aos
candidatos que não possuem título de especialista na área, quando convocados deverão
obrigatoriamente apresentá-lo no momento da contratação. Ou seja, os requisitos previstos
no item 2.2 do Edital devem ser comprovados quando da admissão.

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidato: Maria Rosângela da Silva Maltas
Nº de Inscrição: 0102 – Edital nº 02/2017
Emprego: Auxiliar de Saúde Bucal

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional, eis que não fora computado o período de
trabalho no Município de São Francisco/SE, na função de Chefe de Departamento de Saúde
e Assistência Médica e Odontológica de 2009 a 2012; 

2)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua titulação, eis que não teria recebido pontuação.

Resposta da Comissão:

1) Tendo em vista que a candidata não demonstrou o período de sua atuação no Município
de São Francisco/SE não há como presumir que exerceu suas funções até o ano de 2012,
como afirmado no Recurso.  A candidata apresentou apenas uma portaria de nomeação,
deixando de anexar,  portanto, documentos capazes de provar o período trabalhado (tais
como portaria de exoneração ou até mesmo uma declaração do período do exercício no
cargo, a exemplo do que fez para comprovar o período em que atuou na FUNESA, juntando
o contrato de trabalho e uma declaração do período trabalhado). 

2)  Os  certificados  dos  cursos  apresentados  pela  candidata  (capacitação  para  atenção
básica e CRAS sobre álcool e drogas com enfoque no crack; curso técnico de auxiliar de
enfermagem;  curso de instrumentação cirúrgica,  e conferência municipal  da saúde)  não
foram considerados  pela  comissão  para  fins  de  pontuação  por  não  terem relação  com
aperfeiçoamento  e  atualização  em saúde  bucal,  conforme  itens  2.1  e  2.2  do  currículo
resumido (anexo IV do Edital – Emprego de Auxiliar de Saúde Bucal).

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Caroline Magalhães Vieira
Nº de Inscrição: 0124 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista – Pacientes Especiais

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional na saúde pública, com relação a declaração
de atividades  de 2014 a 2016 na  Universidade Federal  de  Sergipe,  especificamente  no
Hospital Universitário; 

2) Argumenta a candidata que o certificado do curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral
menor, com carga horária de 110 horas, deveria ser considerado para fins de pontuação no
item 3.1 do Anexo IV do Edital – Emprego de Cirurgião Dentista – Pacientes Especiais;

Resposta do Recurso:

1) De acordo com a Lei nº 6.932/1981, aplicada por analogia ao caso, a residência constitui
modalidade  de  ensino  de  pós-graduação,  sob  a  forma  de  cursos  de  especialização,
caracterizada  por  treinamento  em  serviço,  funcionando  sob  a  responsabilidade  de
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais de elevada
qualificação ética e profissional. Portanto, considerando que o residente é um profissional
em formação,  com carga  horária  destinada  a  atividades  (supervisionadas)  de  natureza
prática e teórica, não há como considerar tal período como de experiência profissional, mas
tão somente como de titulação, sendo concedido 04 (quatro) pontos ao candidato no item
1.3  do  Anexo  IV  do  Edital  –  Emprego  de  Cirurgião  Dentista  Bucomaxilofacial.
Especificamente com relação às residências multiprofissionais, vale ressaltar ainda que a
Nota Técnica 745/2015 – DEPREPS/SGTES/MS, do Ministério da Saúde, esclareceu que
não existe normalização sobre a validade da carga horária destinada à residência como
experiência profissional. 

2)  De  acordo  com o  item 3.1  do  Anexo  IV do  Edital  – Emprego  de Cirurgião  Dentista
Pacientes Especiais etc, a conclusão de curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral menor,
com carga horária mínima de 180 horas, confere ao candidato 05 pontos, limitado a 10.
Como o  certificado do  curso  de atualização  apresentado  pelo candidato comprova  uma
carga horária de apenas 110 horas, não houve como conceder a pontuação no referido
item, mas sim no item 3.2, que exige carga horária mínima de 40 horas por curso. Assim,
recebeu o candidato 2,5 pontos pela apresentação do referido certificado; 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Andrezza Silviano Borges
Nº de Inscrição: 0142 – Edital nº 02/2017
Emprego: Teleconsultor Enfermeiro

Síntese do Recurso: 

1) Solicita a candidata a revisão de sua nota no que se refere a prestação de serviços à
Universidade  Federal  de  Sergipe  ao  argumento  de  que  apesar  de  os  contracheques
apresentados no ato da inscrição não demonstrar  de forma efetiva o tempo de serviço,
anexa  no  ato  do  Recurso  declaração  discriminando  o  período  de  02  (dois)  anos  de
experiência. 

Resposta da Comissão:

1) Como bem salientou a candidata em seu Recurso, a documentação apresentada no ato
da inscrição relativa ao período de prestação de serviços à Universidade Federal de Sergipe
não demonstra, de forma efetiva, o período de atuação. Por essa razão, não foi concedida a
pontuação.

OBS: A Comissão esclarece, com base no item 6.1.5 do Edital, que é vedada a entrega de
documentação complementar na fase de recursos. Portanto, os documentos anexados ao
Recurso do Candidato foram desconsiderados. 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidato: Renaldo Menezes de Aragão Júnior
Nº de Inscrição: 0185 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista – Pacientes Especiais

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios  de  sua  experiência  profissional  na  saúde  pública,  eis  que  não  foram
computados o período de exercício no serviço público português. 

Resposta do Recurso:

1) De  fato,  no item 2.1  Anexo IV do Edital  – Emprego  de Cirurgião  Dentista  Pacientes
Especiais  etc,  está  explicito  que  receberá  pontuação  o  candidato  que  comprovar  ter
experiência na área da Saúde Pública.  No entanto,  não se coaduna com a intenção do
Edital a concessão de pontuação para quem atuou na “saúde pública” estrangeira. E as
razões são as seguintes: a) o motivo da inclusão desse item (3.2) é justamente para valorar
o candidato que tenha experiência na saúde pública brasileira, ou seja, daquele que tenha
vivência  da  realidade  do  Sistema  Único  de  Saúde  brasileiro,  regulado  pela  Lei  nº
8.080/1990, principalmente no que se refere ao seu funcionamento;  b)  apesar de existir
Saúde Pública em Portugal, tal sistema não pode ser equiparado ao SUS, principalmente
por que lá não vigora o Princípio Basilar da Gratuidade. 

Resultado: Recurso Indeferido.

9



Candidato: Alisson Augusto Gois de Almeida
Nº de Inscrição: 0196 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista – Periodontista

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional; 

Resposta da Comissão:

1) Considerando que o documento apresentado quando da inscrição (declaração emitida
pela Prefeitura Municipal de Umbaúba) comprova experiência profissional na saúde pública
e  na  área  da  especialidade,  no  período  de  18.05.2015  a  05.04.2017,  foi  retificada  a
pontuação do candidato para acrescer 05 (cinco) pontos, no item 2.2 do Anexo IV do Edital
– Emprego de Cirurgião Dentista Periodontista etc;

OBS: A Comissão esclarece, com base no item 6.1.5 do Edital, que é vedada a entrega de
documentação complementar na fase de recursos. Portanto, os documentos anexados ao
Recurso do Candidato foram desconsiderados. 

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidato: Thales Morgan Guimarães Sá
Nº de Inscrição: 0340 – Edital nº 02/2017
Emprego: Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial

Síntese do Recurso: 

1)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios  de  sua  experiência  profissional,  especificamente  com  relação  ao
contracheque, que provaria o período de maio/2014 a maio/2017; 

Resposta do Recurso:

1) De acordo com a Lei nº 6.932/1981, aplicada por analogia ao caso, a residência constitui
modalidade  de  ensino  de  pós-graduação,  sob  a  forma  de  cursos  de  especialização,
caracterizada  por  treinamento  em  serviço,  funcionando  sob  a  responsabilidade  de
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais de elevada
qualificação ética e profissional. Portanto, considerando que o residente é um profissional
em formação,  com carga  horária  destinada  a  atividades  (supervisionadas)  de  natureza
prática e teórica, não há como considerar tal período como de experiência profissional, mas
tão somente como de titulação, sendo concedido 04 (quatro) pontos ao candidato no item
1.3 do Anexo IV do Edital – Emprego de Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial;

Resultado: Recurso Indeferido.
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