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ANEXO I - EDITAL Nº 035/2016 RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO PSS Nº 009/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2016 – UPA DE VIAMÃO 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7021 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
O título ao qual o(a) recorrente deseja que seja pontuado, entregue durante a fase de 
recebimento de títulos e relacionado como nº 3 não foi pontuado por se tratar de um curso 
básico de informática, o qual não é aceito, conforme item 6.13.4 do edital.  

Quanto ao curso técnico, ele foi devidamente contabilizado. Com relação à experiência 
profissional, o quadro do item 6.3 do edital é bem claro quando indica que só será considerado 
o “tempo de serviço no emprego/função pleiteada, prestado nos últimos cinco anos, 
contados da data da abertura das inscrições”, ou seja, não é considerada a experiência 
anterior ao período estipulado, como no caso da experiência como auxiliar de escritório do(a) 
recorrente. Quanto às alegações do(a) recorrente acerca de sua experiência e do valor que 
deveria ser atribuído a ela, considera-se que é necessário seguir estritamente o que consta 
no Edital do PSS, o qual é a Lei que rege o processo. Tal atitude deve ser seguida não 
apenas por esta banca, mas também pelos candidatos, como é possível se depreender pela 
leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8747 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

O(a) recorrente não apresentou razões pelas quais discorda da pontuação e/ou não foi claro 
quanto a essas razões, limitando-se a fazer uma lista, aparentemente dos títulos não 
pontuados. Quanto à referida listagem, a banca não compreende a quê se refere esse item, 
que fala de “penalidade disciplinar”. Na avaliação inicial de títulos não é feita qualquer 
menção a isso e nem isso é requisito considerado na avaliação, já que não se encontra 
em edital. Quanto à experiência profissional, ela não foi pontuada, nos termos do item 6.6.2, 
uma vez que o(a) recorrente não enviou em tempo hábil a declaração do empregador, 
exigida quando o campo com a data de rescisão ou a experiência solicitada no Edital não 
estiver preenchido na CTPS. 

Quanto aos demais títulos não pontuados, os títulos de Nº 1 e 2, tratam-se de documentos 
não previstos no quadro do item 6.3 como pontuáveis. O título de Nº 3 trata-se de pré-
requisito ao à função, o qual não é poutado, de acordo com o item 6.12, os títulos de Nº 6 
e 7 tratam-se de cursos de informática, não aceitos de acordo com o item 6.13.4 e os 
títulos de Nº 8, 9, 10, 11 e 12 tratavam-se de cursos livres online realizados em instituição 
que não é representativa de classe, nem é instituição educacional reconhecida pelo MEC 
e, portanto, conforme o item 6.17 do edital, não são aceitos nem pontuados. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8859 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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O título ao qual o(a) recorrente deseja que seja pontuado, entregue durante a fase de 
recebimento de títulos e relacionado como nº 6 não foi pontuado por se tratar de um curso 
básico de informática, o qual não é aceito, conforme item 6.13.4 do edital.  

 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9059 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

A experiência profissional à qual o(a) recorrente se refere para pontuação foi como atendente 
NET I, em uma empresa caracterizada por atividades de Call Center. O(a) candidato(a) alega 
que, pela natureza da empresa ser de Call Center, não quer dizer que o mesmo exercia a 
função de telefonista. Contudo, não foi enviado nenhum documento que prove que a função 
era a de Assistente Administrativo. O quadro do item 6.3 especifica que a atividade profissional 
deve ser especificamente na função pleiteada, ou seja, na função de assistente 
administrativo e, portanto, essa experiência não será considerada. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8883 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O(a) recorrente não apresentou razões pelas quais discorda da pontuação e/ou não foi claro 
quanto a essas razões, limitando-se a fazer uma lista, aparentemente dos títulos não 
pontuados. Quanto à referida listagem, a banca não compreende a quê se refere esse item, 
que fala de “penalidade disciplinar”. Na avaliação inicial de títulos não é feita qualquer 
menção a isso e nem isso é requisito considerado na avaliação, já que não se encontra 
em edital. Quanto à experiência profissional, numerada como Nº 8, ela não foi pontuada, nos 
termos do Quadro de pontuação do item 6.3, uma vez que emprego em questão não é na 
função concorrida, além de estar fora do prazo dos últimos cinco anos, conforme determina 
o item 6.23 do Edital.  

Quanto aos demais títulos, os de Nº 1 e 2 tratam-se de documentos não previstos no Quadro 
do item 6.3, os de Nº 3, 4, 5 e 6 tratam-se de cursos livres online realizados em instituição que 
não é representativa de classe, nem é instituição educacional reconhecida pelo MEC e, 
portanto, conforme o item 6.17 do edital, não são aceitos nem pontuados, enquanto que o de 
Nº 7 é pré-requisito para assumir o cargo e, portanto, não deverá ser pontuado, conforme o 
item 6.12 do Edital.  

 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10106 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
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estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Quanto aos títulos enviados pelo (a) recorrente, os de Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 não foram 
considerados de acordo com o item 6.23, por terem sido realizados fora do prazo de 5 anos a 
contar da data de início das inscrições, estipulada no Quadro de Pontuação do item 6.3. Já o 
título de Nº 8, trata-se de curso não concluído e, de acordo com o item 6.14.1: não deve ser 
pontuado. Quanto aos títulos de Nº 10 e 11, eles não estão previstos no Quadro do item 6.3, 
sendo que o item 6 e seus subitens são claros a respeito da documentação comprobatória que 
será aceita. Quanto à experiência profissional, ela não foram considerados de acordo com o 
item 6.23, por terem sido realizados fora do prazo de 5 anos a contar da data de início das 
inscrições, estipulada no Quadro de Pontuação do item 6.3, sendo anterior ou mesmo, no caso 
da FHGV, posterior à data limite (21/03/2016). 

 

Recurso indeferido. 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10220 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
qual é bastante claro à respeito de qual documentação é aceita para comprovação de 
experiência profissional (vide itens 6.6 a 6.10, dentre outros). Quanto ao títulos enviado pelo 
(a) recorrente, para comprovação de experiência profissional na empresa SANDERSEG, trata-
se de uma Relação de Vínculos, a qual não comprova qual é a função exercida pelo 
trabalhador e, conforme o item 6.6 não deve então ser pontuada.  

 

Recurso indeferido. 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9072 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

As experiências profissionais das quais o(a) recorrente solicita revisão de pontuação foram 
corretamente contabilizadas. Ocorreu que a experiência referente à ACAMVI é, em parte, 
concomitante à experiência na FHGV, sendo essa parte não pontuada, de acordo com o item 
6.9 e restando dela 2 meses a serem pontuados. Quanto à experiência na FHGV, tratam-se de 
18 meses, e não 28, como alega o(a) recorrente, sendo então atribuída a pontuação referente 
a esse período. Os dois períodos somam então 20 pontos. 

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6926 

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL 24H 

 

Com relação à documentação referente ao SIMERS, tratam-se de cargos como Presidente, 
Vice-presidente, Conselheiro e de Diretor do Núcleo Acadêmico dessa instituição, o que não 
está previsto no Quadro de pontuação do item 6.3 do Edital. Quanto aos demais títulos, os de 
Nº 1 e 2 referem-se à participação como Comissão Executiva em eventos, o que não é previsto 
no Quadro do item 6.3, da mesma maneira que o item de título de Nº 3, no qual o(a) recorrente 
foi membro da Comissão Científica do evento e o de Nº 4, referente à vice-presidência em um 
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projeto de extensão. O mesmo ocorre com os títulos de Nº 5 e 6 (comissão organizadora). 
Quanto aos títulos de Nº 7, 8, 9 e 10, eles excedem o número máximo de títulos do tipo, que 
poderiam ser enviados, estabelecido no Quadro do item 6.3 e, portanto, de acordo com o item 
6.23, não foram considerados. 
 
Recurso indeferido. 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7395 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Com relação à solicitação referente à experiência profissional, as experiências na Saúde 
ECOSUL e na FHGV são concomitantes à experiência na Clínica Geriátrica Vô Luiz e, assim, 
de acordo com o item 6.9, só essa última deve ser considerada, o que resultou em 7 pontos. 
 
Recurso indeferido. 
 
CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7490 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Quanto aos demais títulos não pontuados, os de N° 11,12 e 13 não o foram em conformidade 
com o item 6.11 do Edital, pois não possuíam carga horária, o de N°14 de acordo com o item 
6.13.4que prevê a não pontuação de cursos básicos de informática, o de N° 15, de acordo com 
o item 6.13.2, pois se trata de apresentação de trabalho, projeto ou palestra e o último título 
não pontuado assim o foi por possuir menos de 20 horas de carga horária. 

 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7741 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A experiência referente à atuação na FHGV não foi contabilizada nos termos do item 6.6.2, 
uma vez que o(a) recorrente não enviou a declaração do empregador, exigida quando o campo 
com a data de rescisão ou a experiência solicitada no Edital não estiver preenchido na CTPS. 
A documentação enviada em conjunto com o recurso não foi aceita, nos termos do item 7.1, 
segundo o qual não serão admitidos em nenhuma circunstância e sob nenhuma 
justificativa, recursos solicitando complementação ou substituição da documentação 
enviada dentro do prazo da Análise Curricular e de Títulos. 

Quanto aos certificados, nem o certificado de ensino fundamental, nem o de ensino médio são 
previstos no Quadro de Pontuação, e o diploma do curso de Técnico em enfermagem, ele é 
um pré-requisito à função e, portanto, conforme o item 6.12 do edital, não pode ser pontuado. 
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Recurso indeferido 
 
CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7955 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9300 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Quanto à experiência profissional, ela não foi pontuada, nos termos do item 6.6.2, uma vez que 
o(a) recorrente não enviou em tempo hábil a declaração do empregador, exigida quando o 
campo com a data de rescisão ou a experiência solicitada no Edital não estiver preenchido na 
CTPS e, de acordo com o item item 7.1, não serão admitidos em nenhuma circunstância e 
sob nenhuma justificativa, recursos solicitando complementação ou substituição da 
documentação enviada dentro do prazo da Análise Curricular e de Títulos, motivo pelo 
qual a declaração faltante, enviada em conjunto com o recurso, será desconsiderada. 

Quanto aos demais títulos não pontuados, os títulos de Nº 1, 2 e 7 tratava-se de documentos 
não previstos no quadro do item 6.3 como pontuáveis, enquanto que os títulos de Nº 4 e 5 
eram cursos com carga horária inferior a 20 horas e, portanto não podem ser considerados. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9367 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
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estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Quanto à experiência profissional a declaração enviada é clara no sentido de que o(a) 
recorrente trabalhou no período de 16/11/2014 a 22/10/2015, totalizando 11 meses, e retornou 
no período de 17/12/2015 o que, até a data de início das inscrições (21/03/2016) soma mais 3 
meses. A pontuação, portanto está correta, sendo 14 pontos. 
Recurso indeferido. 
 
CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9877 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Recurso indeferido 
 
 
CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7139 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

A banca considera que é responsabilidade do candidato a leitura e interpretação do edital, o 
que pode ser inferido inclusive pela leitura do próprio edital, o qual, em seu item 3.12 prescreve 
que: 

3.12 A inscrição no presente Processo Seletivo implica o 
conhecimento e a expressa aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o(a) candidato(a) não 
poderá alegar desconhecimento. [Grifo nosso] 

Considerando isso, está indeferida a solicitação do(a) recorrente quanto à avaliação de seu 
certificado de conclusão específico para a área à qual concorre, o qual, conforme já dito, é pré-
requisito à função e, por isso, não deve ser pontuado, de acordo com o item 6.12 do 
edital. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7700 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Com relação à pontuação e classificação do(a) recorrente, ocorreu um erro na digitação da 
pontuação final deste. Conforme é possível verificar no Quadro de pontuação do item 6.3, no 
que se refere à pontuação máxima em experiência profissional: 
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Quadro 5 – Para as funções de Assistente Administrativo, Técnico em Enfermagem e 
Técnico em Radiologia. 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÂO – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Experiência Profissional Pontuação Atribuída Pontuação Máxima 

Tempo de serviço no emprego/função 
pleiteada, em prestado nos últimos 
cinco anos, contados da data da 
abertura das inscrições(21/03/2016). 

1,0 ponto por mês.* 50,00 

Considerando então que o único critério no(a) qual o(a) recorrente pontuou foi experiência 
profissional, no qual foram consideradas todas as experiências mas, considerando que o 
limite de pontuação nesse quesito é de 50 pontos sendo que, por um erro de digitação, foi 
atribuída pontuação maior, foi realizada a devida correção, pois a pontuação verdadeira do(a) 
candidato(as) é de 50 pontos. A informação, bem como a classificação final foram corrigidas. 

Recurso indeferido 
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