
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 03/2017, torna
pública a resposta aos recursos interpostos pelos candidatos contra a análise de currículos,
conforme a seguir:

Candidata: Andréa Modesto dos Santos
Nº de Inscrição: 0138 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional 

Síntese do Recurso: 

-  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua titulação e experiência profissional, pois anexou declaração de pós
graduação,  histórico  de  metrado,  comprovante  de  ação  educacional  e  certificados  de
palestras. 

Resposta do Recurso:

- Não foi concedida pontuação a candidata no item 1.3 do Anexo IV, eis que a Declaração
emitida pela FATEC não comprova a conclusão do curso de pós graduação em saúde na
família. Declara apenas que a candidata é aluna do curso.   

- Não foi concedida pontuação a candidata no item 1.2 do Anexo IV, eis que no histórico
emitido pela UFS consta o status “cancelado” e a pendência de 28 créditos. Ou seja, não há
prova de conclusão do mestrado.

- A CTPS e o CNIS apresentados pela candidata comprovam a sua vinculação ao Instituto
de Educação Superior no cargo professor por um período de 09 meses. Acontece, que para
obter pontuação no item 2.4 do Anexo IV, a candidata deveria apresentar documentos que
comprovassem  experiência  na  área  de  organização/produção  de  eventos  ou  de
organização/produção  de  ações  educacionais.  Ou  seja,  como  o  item não  se  refere  ao
exercício  de  docência,  mas  sim  a  atuação  na  área  de  logística,  não  foi  concedida
pontuação. 

- Não foi concedida pontuação no item 2.5, pois o contracheque apresentado (Município de
Aracaju) prova atuação de apenas 01 (um) mês no cargo. Quanto ao contrato de trabalho
apresentado com a prefeitura municipal de Paulista, não há prova de que foi cumprido até o
final. Mas ainda que houvesse, o período teria sido de apenas 03 (três) meses. Como item
2.5 exigia pontuação por semestre completo, não foi concedida pontuação. No documento
apresentado como prova do vínculo com a Prefeitura Municipal de Picos/PI só consta a data
de  admissão  (03.08.2009).  A referência  anotada  à  caneta  de  que  o  vínculo  teria  se
estendido até maio de 2010, por não ser oficial, não pode ser considerada válida.
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- Como o certificado apresentado, além de não se relacionar com a área de atuação, possui
carga horária de apenas 2h, sendo que o item 2.1 exigia carga horária mínima de 8 (oito)
horas.

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidato: Fabiano Silva Ribeiro
Nº de Inscrição: 0337 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Design Gráfico

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) De fato, o candidato apresentou cópia de sua CTPS comprovando vínculo de emprego na
função de Web Design Júnior, com admissão em 01 de julho de 2007 e rescisão em 03 de
agosto  de  2016.  Assim,  a  comissão  revisa  a  nota  do  candidato  para  conceder-lhe  16
(dezesseis) pontos, no item 2.3 do Anexo IV, eis que perfeitamente provada a experiência
na área de atuação do emprego pleiteado.  

Resultado: Recurso Deferido.
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Candidato: Débora Santos Santana
Nº de Inscrição: 0126 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Design Gráfico

Síntese do Recurso:

-  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios  de  sua  experiência  profissional  e  titulação,  solicitando  revisão
fundamentada da aceitação e negativa de cada documento apresentado.

Resposta do Recurso:

-  A candidata  apresenta  documentação  de  seu  vínculo  com  a  empresa  RH  Recursos
Humanos  LTDA,  na  função  de  diagramador,  com admissão  em 11.07.2012.  Como  não
existe prova da atualidade do vínculo (tais como contracheque atual, declaração ou outro
documento  apto),  foi  considerado,  para  fins  de  pontuação,  o  período  de  11.07.2012  a
11.07.2016 (data da última ordem de serviço). Assim, a comissão revisa a nota da candidata
para conceder-lhe mais 08 pontos no item 2.3 do anexo IV, passando então para 12 pontos
nesse item.

- Os documentos comprobatórios de realização de estágio não se enquadram em nenhum
dos itens do anexo IV, portanto, não são aptos à concessão de pontuação.

- Os contratos de constituição de sociedade empresária, mesmo que na área de atuação,
não provam que a candidata atuou na atividade fim da empresa. De acordo com o contrato,
a candidata atuou na administração da sociedade. Ou seja, não há prova de experiência
profissional na área de atuação.

- Os certificados de cursos em áreas distintas da exigida no Anexo IV, a exemplo de cursos
de inglês, espanhol etc foram desconsiderados pela comissão, bem como aqueles que não
apresentavam carga horária específica.

- Os certificados com carga horária inferior a 8 horas foram desconsiderados pela comissão,
conforme item 2.1. 

-  No item 2.1, a candidata recebeu pontuação máxima, qual seja 06 pontos, no que se
refere aos cursos com carga horária entre 08 e 80 horas, eis que apresentou 03 certificados
de cursos na área. 

- Nesse mesmo item (2.1), a comissão revisou a nota da candidata para conceder-lhe mais
06 (seis) pontos, eis que apresentou certificado de curso na área com carga horária superior
a 140 (cento e quarenta) horas. 

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido. 
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Candidato: Maria Ivana do Nascimento Santos
Nº de Inscrição: 0194 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico-Operacional 

Síntese do Recurso: 

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

2)  Argumenta  o  candidato  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios dos cursos realizados;

Resposta ao Recurso:

1) De fato,  a  candidata apresentou  documentos  (declarações)  comprovando experiência
profissional  na  Administração  Pública  de  09.02.2009  a  30.10.2010  (03  semestres)  de
09.08.2011  a  09.08.2013  (04  semestres),  de  23.07.2015  a  17.12.2016  (02  semestres).
Assim, a comissão revisa a nota da candidata para conceder-lhe mais 07 pontos no item 2.5
do anexo IV, passando então para 09 pontos nesse item.

2)  Tendo  em  vista  que  os  certificados  apresentados  (simpósio  regional  de
educação/comunicação;  simpósio  de  educação:  educação  e  qualidade;  e  curso  de
aperfeiçoamento para professores de matemática) não são da área de atuação do emprego
(logístico-operacional: organização de eventos ou organização de ações educacionais) não
foi concedida pontuação.

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidato: Jeane de Santana
Nº de Inscrição: 0124 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Design Gráfico 

Síntese do Recurso: 

-  Argumenta  a  candidata  que  a  comissão  equivocou-se  na  análise  dos  documentos
comprobatórios de sua experiência profissional e dos cursos realizados na área de atuação.

Resposta da Comissão:

-  A candidata  apresenta  documentação  de  seu  vínculo  com  a  empresa  RH  Recursos
Humanos LTDA,  na  função  de diagramador,  com admissão  em 01.06.2015.  Como não
existe prova da atualidade do vínculo (tais como contracheque atual, declaração ou outro
documento  apto),  foi  considerado,  para  fins  de  pontuação,  o  período  de  01.06.2015  a
01.06.2016 (data da última ordem de serviço). Assim, a comissão revisa a nota da candidata
para conceder-lhe 04 pontos no item 2.3 do anexo IV.

- Os contratos de constituição de sociedade empresária, mesmo que na área de atuação,
não provam que a candidata atuou na atividade fim da empresa. Ou seja, não há prova de
experiência profissional na área de atuação.

- Tendo em vista que o documento da pós-graduação apresentado apenas atesta que a
candidata é aluna do curso (ou seja, não declara a conclusão), não houve possibilidade de
conceder pontuação no item 1.3 do anexo IV.

-  Os  certificados  de  cursos  em  áreas  distintas  da  exigida  no  Anexo  IV  foram
desconsiderados pela comissão, bem como aqueles que não apresentavam carga horária.

- Os certificados com carga horária inferior a 8 horas foram desconsiderados pela comissão,
conforme item 2.1. 

- No item 2.1, a nota da candidata foi revisada de modo a receber pontuação máxima, qual
seja 06 pontos, eis que apresentou 03 certificados de cursos na área, com carga horária
entre 08 e 80 horas.

 Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidata: Saraí Araújo Alves
Nº de Inscrição: 0084 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional

Síntese do Recurso: 

1) Requer a  retificação do seu  nome,  eis que grafado  de maneira incorreta  quando da
publicação do resultado;

2)  Requer  revisão  de  sua  nota  para  acrescer  06  pontos  no  item  1.3,  eis  que  teria
apresentado dois certificados de pós-graduação;

3)  Requer  revisão  de  sua  nota  para  acrescer  02  pontos  no  item  2.2,  eis  que  teria
apresentado documentos comprobatórios de docência na UFS e na IFS;

4)  Requer  revisão  de  sua  nota  para  acrescer  10  pontos  no  item  2.5,  eis  que  teria
apresentado  documentos  comprobatórios  de  experiência  profissional  na  Administração
Pública de 2001 a 2007.

Resposta do Recurso:

1) Quanto a correção do primeiro nome da candidata, o recurso é pertinente.

2) Tendo em vista que o item 1.3 exigia para a obtenção de pontuação a conclusão de curso
de  pós  graduação  (lato  sensu ou  nos  moldes  de  residência)  na  área  da  saúde,  em
administração  ou  na  área  de  atuação  (logístico  operacional),  a  candidata  não  obteve
pontuação, eis que os dois certificados de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu
apresentados são da área jurídica.

3) A candidata havia recebido 01 (um) ponto no item 2.2 pela apresentação de documentos
comprobatórios da docência no PRONATEC, na disciplina Recepcionista em Serviços de
Saúde. Com a análise do recurso e a revisão da documentação apresentada quando da
inscrição,  foi  concedido  mais 01 (um) ponto,  pela realização de docência,  como tutor  a
distância do curso de administração pública, na disciplina Organização Processos e Tomada
de Decisão APD.

4) A candidata já havia recebido 10 (dez) pontos no item 2.5, eis que havia comprovado
experiência profissional na Administração Pública de 2001 a 2007.

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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Candidata: Angelita Queiroz
Nº de Inscrição: 0375 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional

Síntese do Recurso: 

- Requer revisão de sua nota eis que a comissão teria se equivocado na analise de seus
documentos.

Resposta da Comissão:

- O item 1.3 exigia para a obtenção de pontuação a conclusão de curso de pós graduação
(lato sensu ou nos moldes de residência) na área da saúde, em administração ou na área
de  atuação  (logístico  operacional).  Assim,  diante  da  apresentação  de  certificado  de
conclusão de curso de pós-graduação lato sensu na área da saúde, obteve 03 (três) pontos.
Já o certificado de conclusão de curso de pós graduação em gestão e segurança do trânsito
não foi pontuado, pois não se enquadra das áreas definidas no item 1.3. Pelas mesmas
razões, o certificado de conclusão de curso superior em pedagogia.

- Por ter apresentado certificados de participação, na condição de aluno, em cursos da área
de logística (organização de ações), com carga horária entre 08 e 80 horas, recebeu 02
pontos  no  item  2.1.  Os  demais  certificados  entregues  não  são  da  área  de  logística
(organização de eventos ou de ações educacionais);

- Por ter apresentado certificados de participação, na condição de facilitador, em curso da
área de logística (organização de ações), com carga horária entre 08 e 80 horas, recebeu
01 ponto no item 2.2. 

-  Os itens 2.3 e 2.4 exigia,  para fins de pontuação, experiência profissional  na área de
atuação (logístico operacional). Como os documentos entregues pela candidata (CTPS e
Declaração)  comprovam atuação  como  assistente  administrativo,  secretária,  pedagoga,
escriturária, auxiliar técnica, não foi concedida pontuação pois não há prova de que houve
atuação da área logística operacional.

- Como o item 2.5 exigia experiência de trabalho na administração pública, e a candidata
apresentou, quando da inscrição, cópia de sua CTPS comprovando atuação no Conselho
Regional  de  Medicina (autarquia federal)  e  na  Fundação  UNISUL (fundação  pública),  a
comissão revisou sua nota para conceder-lhe 07 pontos nesse item. 

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidata: Igor Murilo Oliveira Cavalcante de Carvalho
Nº de Inscrição: 0346 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Técnico de Enfermagem

Síntese do Recurso: 

- Requer revisão de sua nota eis que a comissão teria se equivocado na análise de seus
documentos, pois teria obtido pontuação menor que no emprego de docente.

Resposta da Comissão:

- Ao revisar a documentação apresentada, a comissão constatou equívoco de análise de
modo que o candidato obteve pontuação maior que a devida,  eis que teria comprovado
apenas  05  anos  completos  de  atuação  na  área  pleiteada  (enfermagem),  recebendo  04
(quatro)  pontos  no  item 2.3;  e comprovado atuação  de  01  (um)  ano completo  na  área
pleiteada  no âmbito do  SUS,  recebendo  03  (três)  pontos.  Assim,  o  candidato teve sua
pontuação reduzida de 10 (dez) para 07 (sete) pontos.

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Alda Vanessa Santos Ribeiro de Melo
Nº de Inscrição: 0429 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional

Síntese do Recurso: 

1) Requer a  retificação do seu  nome,  eis que grafado  de maneira incorreta  quando da
publicação do resultado;

Resposta da Comissão:

2)  O  pleito  procede,  eis  que  o  nome  da  candidata  não  foi  publicado  conforme  seus
documentos pessoais.

Resultado: Recurso Deferido.
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Candidata: Aurora Daisy Silva de Menezes
Nº de Inscrição: 0330 – Edital nº 03/2017
Emprego: Analista Administrativo de Compras, Materiais e Logística

Síntese do Recurso: 

- Requer revisão de sua nota eis que a comissão teria se equivocado na análise de sua
experiência profissional.

Resposta da Comissão:

- Tendo em vista que a candidata comprovou experiência profissional na área durante 08
semestres (20.08.2007 a 01.02.2012), a comissão revisa a sua nota para conceder-lhe 16
(dezesseis) pontos no item 2.3 do Anexo IV. 

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidata: Leila Maria de Oliveira Rodrigues
Nº de Inscrição: 0080 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional

Síntese do Recurso: 

1) Solicita revisão de sua nota no item 2.1, eis que teria participado de cursos na área de
educação.

2)  Solicita  a  candidata  a  revisão  de  sua  nota,  eis  que  não  foram  considerados  os
documentos  comprobatórios  de  atuação  na  condição  de  monitora  de  disciplina  e  na
organização de evento educacional.

3)  Solicita  revisão do item 2.5,  eis  que  não  teria recebido  pontuação  não  obstante  ter
trabalhado na administração pública durante 02 (dois) anos;

4) solicita revisão de sua nota no item 2.4, eis que comprovou experiência profissional na
atuação como professora de ciências.

Resposta da Comissão:

1)  Tendo  em vista  que  os  certificados  apresentados  não  são  da  área  de  atuação  do
emprego  (logístico-operacional:  organização  de  eventos  ou  organização  de  ações
educacionais) não foi concedida pontuação.

2) O certificado de realização de monitoria não foi pontuado por não atender aos requisitos
do item 2.2 (não se enquadra como organização de evento ou de ações educacionais). Já o
certificado  de  que  participou  de  comissão  organizadora  de  ação  educacional  não  foi
considerado por não apresentar carga horária específica, requisito essencial  para fins de
pontuação.   

3) Diante da documentação apresentada, a comissão já havia concedido 04 (quatro) pontos
referentes a experiência profissional na prefeitura de Aracaju/SE. 

4)  Tendo  em  vista  que  a  experiência  profissional  comprovada  pela  candidata  como
professora de ciências não se enquadra no item 2.4 (área de organização, produção de
eventos e ou produção de ações educacionais), não há como conceder pontuação neste
item.

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Inácio Vanâncio Faria Júnior
Nº de Inscrição: 0290 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional 

Síntese do Recurso: 

1) Argumenta o candidato que a comissão deveria conceder-lhe 03 pontos no item 1.3, por
ter apresentado certificado de conclusão de curso de pós graduação.  

2) Argumenta que teria direito a 03 (três) pontos no item 2.1, por ter apresentado diversos
certificados de cursos.

3) Argumenta que teria direito a 11 (onze) pontos por ter apresentado certificados de cursos
na condição de instrutor.

4) Argumenta que teria direito a 10 (dez) pontos referentes a experiência profissional  na
UNIT.

5) Argumenta que teria direito a 03 (três) pontos pela experiência profissional no Tribunal de
Justiça.

Resposta do Recurso:

1) Quando da análise de sua documentação, a comissão havia concedido 03 (três) pontos
no item 1.3, eis que apresentou certificado de conclusão de curso de pós graduação na área
de administração.

2) A comissão concedeu 01 (um) ponto no item 2.1, referente ao certificado do curso de
gestão de logística, com carga horária de 60 (sessenta) horas. Os demais certificados, ou
não são da área de logística ou não apresentam carga horária mínima exigida. 

3) Os certificados e declarações apresentados não são da área de logística, conforme exige
o item 2.2.

4) A experiência profissional comprovada como tutor da UNIT não se enquadra no item 2.4
(área de organização, produção de eventos e ou produção de ações educacionais). Por
essa razão, a comissão retirou 10 (dez) pontos anteriormente atribuídos.

5) Considerando que a experiência comprovada no Tribunal de Justiça se enquadra no item
2.3, a comissão revisou a nota do candidato para conceder-lhe 08 pontos (04 semestres
completos).

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidata: Ana Clécia Alves Cardoso
Nº de Inscrição: 0092 – Edital nº 03/2017
Emprego: Docente do Curso Técnico de Enfermagem 

Síntese do Recurso: 

1) Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 2.5, por ter apresentado
certificado de conclusão de residência multiprofissional em saúde mental.

Resposta do Recurso:

1) Por  apresentado o certificado de conclusão de residência multiprofissional  em saúde
mental,  recebeu  pontuação  no  item 1.3.  No  entanto,  como o  certificado  não  apresenta
informações  onde  a  experiência  foi  realizada,  nem  foram  apresentados  documentos
complementares de modo a comprovar a citada experiência, não foi concedida a pontuação
no item 2.5 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Ana Clécia Alves Cardoso
Nº de Inscrição: 0090 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico II – Atenção Psicossocial. 

Síntese do Recurso: 

1) Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 2.5, por ter apresentado
certificado de conclusão de residência multiprofissional em saúde mental.

Resposta do Recurso:

1) Por  apresentado o certificado de conclusão de residência multiprofissional  em saúde
mental,  recebeu  pontuação  no  item 1.4.  No  entanto,  como o  certificado  não  apresenta
informações  onde  a  experiência  foi  realizada,  nem  foram  apresentados  documentos
complementares de modo a comprovar a citada experiência, não foi concedida a pontuação
no item 2.5 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Clézia de Castro Lima
Nº de Inscrição: 0050 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional 

Síntese do Recurso: 

1) Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 1.3, por ter apresentado
certificado de conclusão de curso de pós graduação.

2) Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 2.1, por ter apresentado
certificados de cursos.

3)  Argumenta  que  teria  direito  a  pontuação  nos  itens  2.2  e  2.4,  por  ter  apresentado
documentos comprobatórios de experiência como instrutor.

Resposta do Recurso:

1) Tendo em vista que o item 1.3 exigia para a obtenção de pontuação a conclusão de curso
de  pós  graduação  (lato  sensu ou  nos  moldes  de  residência)  na  área  da  saúde,  em
administração  ou  na  área  de  atuação  (logístico  operacional),  a  candidata  não  obteve
pontuação,  eis  que  o  certificado  de  conclusão  de  curso  de  pós-graduação  lato  sensu
apresentado é de língua espanhola.

2) Por ter apresentado o certificado do curso de “qualidade no atendimento” e do curso de
“gestão estratégica”, a comissão concedeu 02 (dois) pontos. Os demais certificados não
foram considerados por não se enquadra na área (logístico operacional).

3)  Tendo em vista que  a CTPS da  candidata  prova apenas  a atuação na condição  de
professor e instrutor, não houve como conceder pontuação nos itens 2.2 e 2.4, pois não há
comprovação  de  que  tal  atividade  fora  realizada  na  área  de  organização,  produção  de
eventos e ou de produção de ações educacionais. 

Resultado: Recurso Indeferido.
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Candidata: Christiane Marques Tavares Barreto
Nº de Inscrição: 0050 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional 

Síntese do Recurso: 

- Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 1.2 e 1.3, por ter apresentado
certificado de conclusão de curso de mestrado e duas pós graduações.

- Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item experiência em docência, por
ter  apresentado  documentos  comprobatórios  de  experiência  como  docente  na  UFS  e
FUNESA.

- Argumenta que teria direito a pontuação nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

Resposta do Recurso:

-  Diante  da  documentação  apresentada,  a  comissão  concedeu  03  (três)  pontos  pela
conclusão do curso de mestrado em ciências da saúde. Quanto as duas pós graduações, a
comissão havia concedido 02 (dois) pontos, enquadrando os certificados no item.1.3. No
entanto, após nova análise, a comissão revisa a nota da candidata para conceder 01 (um)
ponto no item 1.3 e 02 (dois) pontos no item 2.4.

- Considerando que não há prova de que a atuação na condição de professor colaborador
voluntário da UFS se deu durante todo o período (abril/2014 a abril/2015), pois não há como
presumir que o contrato fora integralmente cumprido, não foi concedida pontuação no item
2.1.

-  Considerando  que  a  atuação  na  FUNESA,  no cargo  de  docente do  curso  técnico  de
prótese dentária se deu em período inferior a 01 (um) ano (17.04.2015 a 16.011.2015) não
houve como conceder pontuação no item 2.4. Como no referido documento não consta a
carga horária específica, não houve como conceder pontuação no item 2.1.

- Diante da declaração da FUNESA de que atuou como coordenador de curso de novembro
de 2015 até fevereiro de 2017, recebeu 04 pontos no item 2.6 (um ano completo),  não
sendo cabível repetição de pontuação no item 2.5.

Resultado: Recurso Parcialmente Deferido.
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Candidata: Jamille Carolina da Silva Santos
Nº de Inscrição: 0038 – Edital nº 03/2017
Emprego: Responsável Técnico – Logístico Operacional 

Síntese do Recurso: 

- Argumenta a candidata que teria direito a pontuação no item 2.1, por ter entregue diversos
certificados.

Resposta do Recurso:

- Diante da documentação apresentada, a comissão concedeu 11 (onze) pontos a candidata
no item 2.2, pela participação na organização de eventos e de ações educacionais, sendo
09 (nove) pontos referentes a certificados com carga horária superior  a 140 horas e 02
(dois) pontos referentes a certificados com carga horária entre 08 e 80 horas.

- Os demais certificados que comprovam a participação da candidata enquanto aluna não
foram  considerados  para  fins  de  pontuação,  eis  que  ou  os  cursos  realizados  não  se
enquadravam na área inscrita (logístico operacional: organização de eventos ou de ações
educacionais) ou o certificado não possuía carga horária específica), fato que impossibilitou
a concessão de pontuação no item 2.1. 

Resultado: Recurso indeferido.
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