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ANEXO I - EDITAL Nº 026/2016 RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO PSS Nº 009/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 009/2016 – UPA DE VIAMÃO 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8707 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

O período de experiência profissional alegado pelo(a) candidato(a) como não pontuado refere-
se à estágio e, como tal, de acordo com o item 6.13.1 do Edital, não deve ser pontuado. 
Quanto à experiência profissional referente ao título de nº 5, foi apresentado apenas o contrato 
de trabalho, o qual não comprova efetivamente que o período constante no contrato foi 
efetivamente cumprido e, de acordo com o item 6.6, foi desconsiderado. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8747 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8859 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

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 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: 9224 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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Quanto 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 
experiência em outras funções, ainda que essas sejam assemelhadas e tenham algumas 
tarefas ou responsabilidades em comum com a função pleiteada. No caso do(a) 
recorrente, foi considerada apenas aquela experiência profissional que, se não nomeada 
especificamente como “assistente administrativo”, ao menos se enquadrava nas funções 
esperadas e descritas na descrição das funções. A banca entende que a função de “Analista 
Educ corporativa Jr”, bem como a função de “professor de Educação superior” não se 
enquadram na situação supracitada e, portanto, não foram consideradas. Quanto ao mestrado 
em Engenharia de Produção: área de concentração em Gerência de produção, a situação é 
semelhante, uma vez que, para cursos superiores, o quadro do item 6.3 prevê pontuação para 
cursos de aperfeiçoamento na área pretendida. Independentemente de onde se origina o 
curso em questão ou de ele ser um curso superior em nível de pós-graduação, o fato é que 
não se trata de um curso na área pretendida. Por fim, quanto à alegação de que o edital do 
PSS prevê prazo de validade para cursos de extensão e técnicos, trata-se de uma 
interpretação equivocada por parte do recorrente: o edital prevê prazo de validade para 
certificados de cursos de capacitação e para participação em eventos, o que é o caso dos 
títulos não pontuados do(a) recorrente, parte dos quais também não seria pontuado devido à 
carga horária interior a 20 horas. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9375 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Considera-se que os assuntos abordados no título relacionado como de nº 3 não são 
estritamente relacionados à função à qual o(a) recorrente concorre e, portanto, conforme o 
quadro do item 6.3 do edital, não devem ser pontuados. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 12662 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

O título apresentado no recurso, entregue durante a fase de recebimento de títulos e 
relacionado como nº 2 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 aos títulos relacionados como nº 4, 5, 6, 8 
apenas quanto ao título de nº 8 assiste razão ao(à) recorrente no sentido de que o título possui 
conteúdo programático. Contudo, o referido título possui menos de 20 horas e, por isso, de 
acordo com o quadro do item 6.3 do Edital, não será pontuado. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 12726 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Assiste razão ao candidato. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação do(a) 
candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado ZERO pontos. 

Recurso deferido 
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CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9721 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

 

O presente recurso não foi analisado e a inscrição do candidato foi anulada com base no 
item 3.10 do edital, uma vez que foi constatada DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES: candidato 
inscreveu-se também para a função de Auxiliar de Segurança, com a inscrição nº 10220 e, 
sendo essa a inscrição mais atual, somente ela foi considerada válida. 

3.10 O candidato não poderá inscrever-se para mais de um 
emprego/função sendo que, no caso da ocorrência de múltiplas 
inscrições, será validada apenas a última efetuada.[GRIFO 
NOSSO] 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8883 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10106 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10220 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10313 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O título apresentado pelo(a) candidato(a) como certificado de conclusão, relacionado no 
número 3, trata-se de  um Certificado de Conclusão de 1º Grau, ou seja, DE ENSINO 
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FUNDAMENTAL, e não de Ensino médio, como alegado no recurso. Portanto, esse título é um 
pré-requisito à função e, segundo o item 6.12, não deve ser pontuado. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 11043 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7912 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8897 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7819 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

A experiência profissional do(a) recorrente, em grande parte não é na função (é como técnico 
em radiologia). Ainda que a documentação enviada comprove a mudança de função para 
enfermeiro a partir de 18/08/2014, essa experiência não será computada, 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. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9033 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 
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O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9072 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

O diploma de curso superior não foi pontuado por ser pré-requisito à função, de acordo com o 
item 6.12 do edital. Quanto à experiência profissional não pontuada, ela não foi considerada, 
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. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9729 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

Os títulos não pontuados assim o foram por estarem fora do prazo de 5 anos prescrito no 
quadro do item 6.3 e no item 6.23 (título de nº 1), por possuírem menos de 20 horas (título de 
nº 4) e, quanto aos títulos de nº 6 e 7, representando experiência profissional, eles não foram 
pontuados por se tratarem de estágio, não aceito segundo o item 6.13.1. A documentação 
referente à experiência profissional 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. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9810 

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO 

 

Assiste razão ao candidato. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação do(a) 
candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 60 pontos. 

Recurso deferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 12127 

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO 

 

Assiste razão ao candidato. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação do(a) 
candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 55 pontos. 

Recurso deferido 
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CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 12390 

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO 

 

Assiste razão ao candidato. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação do(a) 
candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 55 pontos. 

Recurso deferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6950 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Com relação à solicitação inicial, ela foi indeferida nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o 
qual devem ser fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de 
títulos, uma vez que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar 
razões para tal. 

Quanto ao diploma do curso de Técnico em enfermagem, ele é pré-requisito à função e, 
portanto, conforme o item 6.12 do edital, não deve ser pontuado. 

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6970 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7395 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Com relação à solicitação referente à experiência profissional, ela foi indeferida nos termos do 
Art. 73º do Edital, segundo o qual devem ser fundamentadas as razões pelas quais o(a) 
recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez que este(a) limitou-se a solicitar a revisão 
da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Quanto ao diploma do curso de Técnico em enfermagem, além de ele ser pré-requisito à 
função e, portanto, conforme o item 6.12 do edital, não ser pontuado, ele é um CURSO 
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, sendo então descabida a solicitação de pontuá-lo como se fosse 
um curso superior. 

 
Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7437 
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FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Ainda que tenha ocorrido erro de digitação, especificando o item do edital errado como motivo 
para a não consideração dos títulos (foi especificado o item 6.11) os mesmos não foram 
considerados nos termos do quadro do item 6.3 do edital que estabelece uma carga horária 
mínima de 20 horas para a pontuação de títulos referentes a cursos de aperfeiçoamento. 

 
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. 
O Edital do PSS é bem claro a esse respeito e as razões da não pontuação foram devidamente 
justificadas, não procedendo a alegação do(a) recorrente, de que tal decisão tenha sido 
injustificada. Tampouco houve, por parte do(a) recorrente, comprovação efetiva da manutenção 
de seu vínculo (de acordo com o edital, OBRIGATÓRIAMENTE realizada por meio da 
declaração à qual se refere o item 6.2.2) como alegado. O Processo Seletivo se pauta, 
dentre outros princípios, pelo princípio da isonomia, conforme a lei determina e, portanto, o 
simples fato de ser funcionário(a) da FHGV não isenta o(a) recorrente de apresentar a 
documentação exigida em edital, tal como todos os outros candidatos. 

 
Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7870 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8165 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8940 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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O presente recurso foi indeferido nos termos do item 7.3 do Edital, segundo o qual devem ser 
fundamentadas as razões pelas quais o(a) recorrente discorda da avaliação de títulos, uma vez 
que este(a) limitou-se a solicitar a revisão da pontuação, sem apresentar razões para tal. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 8990 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Independentemente de estarem relacionados, os títulos aos quais o(a) recorrente se refere no 
recurso 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. Quanto à experiência profissional, o edital é bem 
claro quando, em seus itens 6.22 e 6.22.1, determina que não serão considerados títulos nem 
documentos que não estiverem devidamente relacionados no Formulário para Análise 
Curricular e de Títulos. Como a referida experiência não foi relacionada, ela não foi 
considerada. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10208 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

A experiência profissional foi computada parcialmente, uma vez que a experiência profissional 
no Hospital São Lucas da PUC não foi considerada, 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. 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 12549 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Ainda que, a partir de 2012 o(a) recorrente tenha sido promovido(a) à função de técnico de 
enfermagem, sua experiência profissional no Hospital São Lucas da PUC não foi considerada, 
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 declaração 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. Portanto, a experiência profissional foi considerada apenas parcialmente (Hospital 
Nossa Senhora Da Conceição). 

Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6936 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 



 

 

 
 
Unidades: Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / / Hospital Charqueadas - 
(51) 3658-7518 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300 / Hospital São José do Norte – (53) 3238-1565 / 
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo – (51)3731.1244 / UPA Lajeado – (51) 3982.1473 / SPA 
Sapucaia do Sul – (51) 3474-2921 / UCE Sapucaia do Sul – (51) 3474-1706 / Pronto Atendimento 
Viamão – ( 51) 3054.7526 / SAMU Sapucaia do Sul / www.fhgv.com.br 

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 
13.183.513/0001-27 
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Assiste razão ao(à) recorrente. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação 
do(a) candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 51 pontos. 

Recurso deferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6960 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação 
do(a) candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 40 pontos. 

Recurso deferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 6990 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. Ocorreu um erro na digitação da pontuação final do(a) 
candidato(a) de inscrição 7700, o qual pontuou 50 pontos e não 60 pontos. A informação, bem 
como a classificação final foram corrigidas. 

Recurso deferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7139 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. Ocorreu um erro na digitação dos resultados e a pontuação 
do(a) candidato(a) não havia sido computada. A correção foi realizada, tendo o(a) candidato(a) 
somado 30 pontos. 

Recurso deferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 7745 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. O título em questão é referente a um curso a distância realizado 
em uma instituição reconhecida pelo MEC. Foi constatado ainda um erro na soma de pontos 
original do(a) candidato(a): Foram atribuídos 53 pontos, sendo que a soma correta seria de 54 
pontos: 50 pontos referentes à experiência profissional, mais quatro pontos referentes aos dois 
cursos de atualização em métodos de diagnóstico por imagem. O diploma de Técnico em 
Radiologia não foi considerado, por ser pré-requisito. Com isso, realizadas as correções, o(a) 
candidato(a) passa a somar 61 pontos. 

Recurso deferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 9179 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 



 

 

 
 
Unidades: Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / / Hospital Charqueadas - 
(51) 3658-7518 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300 / Hospital São José do Norte – (53) 3238-1565 / 
Hospital Regional do Vale do Rio Pardo – (51)3731.1244 / UPA Lajeado – (51) 3982.1473 / SPA 
Sapucaia do Sul – (51) 3474-2921 / UCE Sapucaia do Sul – (51) 3474-1706 / Pronto Atendimento 
Viamão – ( 51) 3054.7526 / SAMU Sapucaia do Sul / www.fhgv.com.br 

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 
13.183.513/0001-27 

Rua Alegrete, 145 
Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020  
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Com relação à pontuação e classificação do candidato de inscrição 7700, assiste razão ao(à) 
recorrente. Ocorreu um erro na digitação da pontuação final do candidato(a) de inscrição 7700, 
o(a) qual pontuou 50 pontos e não 60 pontos. A informação, bem como a classificação final 
foram corrigidas. 

Quanto ao título questionado, após reavaliação a banca considera que o mesmo foi 
erroneamente avaliado e concede os 2 pontos referentes a este, sendo então a pontuação final 
do(a) candidato(a) aumentada de 50 para 52 pontos. 

Recurso deferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10193 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Quanto à experiência profissional, deve-se atentar que, conforme o quadro de pontuação do 
item 6.3 do Edital, ela é contada nos últimos cinco anos, contados da data da abertura das 
inscrições (21/03/2016), ou seja, NÃO É CONSIDERADA A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
ANTERIOR A 21/03/2011. Portanto, a soma da experiência profissional foi de 46 pontos. 

Quanto ao título relacionado como de número 3, assiste razão ao(à) recorrente, uma vez que, 
segundo o quadro do item 6.3, não há limite de data para cursos com duração igual ou 
superior a 100 horas. Portanto, serão atribuídos 7 pontos a esse título, com o que a 
pontuação final do(a) candidato(a) passa a ser 53 pontos. 

Recurso deferido parcialmente 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 10285 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

A pontuação referente à experiência profissional não foi computada nos termos do item 6.22 e 
6.22.1 que obrigam o preenchimento correto do FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR 
E DE TÍTULOS (Anexo V do Edital): 

6.22 É obrigatório o preenchimento do formulário denominado 
(FORMULÁRIO PARA ANÁLISE CURRICULAR E DE TÍTULOS) 
conforme modelo do Anexo V deste edital, que deverá 
acompanhar os títulos, relacionados em ordem numérica 
sequencial, respeitando a quantidade máxima prevista no edital, 
conforme o Quadro de Pontuação do subitem 6.3. 

6.22.1 Os candidatos que não cumprirem o requisito do item 
6.22, correlacionado o número indicado no título com a 
numeração do formulário, ou seja, numerar os títulos e 
colocá-los na indicação específica do formulário 
(exemplo: título 1, no campo número 1 e assim por 
diante) estão sujeitos a não apreciação de seus 
respectivos títulos. 

Uma vez que a experiência não foi corretamente relacionada, de acordo com o Edital, ela foi 
desconsiderada. 

Recurso indeferido 
 
 

Comissão de Avaliação PSS nº 009/2016 
 

Sapucaia do Sul, 06 de junho de 2016. 
 


