
ANEXO I - EDITAL Nº 043/2016 RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO PSS Nº 024/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 024/2016 – HOSPITAL DE TRAMANDAÍ 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13548 

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA 24H 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. A pontuação referente à experiência profissional estava 
incorreta. A pontuação foi corrigida, somando 49,5 pontos. 

 

Recurso deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13510 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. A pontuação referente à experiência profissional estava 
incorreta. A pontuação foi corrigida, somando 50 pontos. 

 

Recurso deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13672 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Assiste razão ao(à) recorrente quanto à experiência profissional. Quanto aos títulos, eles foram 
considerados na primeira análise. A pontuação foi corrigida, somando 30 pontos. 

 

Recurso deferido parcialmente. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13784 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A experiência profissional não foi computada porque o(a) recorrente não relacionou-a no 
Formulário de Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 e 6.22.1 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. 

 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13907 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A experiência profissional do(a) recorrente 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. Quanto aos demais títulos, a explicação se encontra na tabela referente 
ao resultado preliminar: o de nº 5 contabilizou 18 horas, e não 20, o de Nº 7 foi pontuado, o 
de Nº 8 contabilizou 9 horas, e não 20 e o de Nº 12 contabilizou 14 horas, e não 20 

 

Recurso deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13930 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

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. O fato de que eles foram aceitos em outros processos é irrelevante, 
uma vez que para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando 
define que esses títulos não serão aceitos nem pontuados. 

 
Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13993 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Assiste razão ao(à) recorrente quanto à experiência profissional e aos títulos, com exceção do 
diploma de graduação, o qual não foi considerado como sendo na área (saúde). A pontuação 
foi corrigida, somando 67 pontos. 

 

Recurso deferido parcialmente. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14093 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Os títulos aos quais o(a) recorrente se refere no recurso não apresentam identificação da 
Instituição (nome, CNPJ, etc) e, dessa maneira, não há como atestar a procedência dos 
mesmos, ainda que haja identificação de um responsável técnico. Assim, esses títulos não são 
aceitos nem pontuados. 

 



Recurso indeferido 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14358 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Os títulos não foram computados porque o(a) recorrente não relacionou-os no Formulário de 
Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 e 6.22.1 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. 

 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14364 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Os títulos não foram computados porque o(a) recorrente não relacionou-os no Formulário de 
Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 e 6.22.1 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. 

 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14372 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

Assiste razão ao(à) recorrente. A pontuação referente à experiência profissional estava 
incorreta. A pontuação foi corrigida, somando 50 pontos. 

 

Recurso deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14389 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

A experiência profissional em questão não foi computada porque o(a) recorrente não 
relacionou-a no Formulário de Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 
e 6.22.1 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. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14415 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

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. O mero fato de que cursos livres são amparados por lei é irrelevante 
para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando define que esses 
títulos não serão aceitos nem pontuados. 

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14715 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

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. O mero fato de que cursos livres são amparados por lei é irrelevante 
para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando define que esses 
títulos não serão aceitos nem pontuados. 



 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 15101 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

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. O mero fato de que cursos livres são amparados por lei é irrelevante 
para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando define que esses 
títulos não serão aceitos nem pontuados. 

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13790 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

O título de nº 3, ainda que inclua dados sobre EPI e segurança do trabalho, ele não é 
considerado como curso voltado à área de atuação do candidato, tal como prevê o quadro 
de pontuação do item 6.3 do edital e, portanto, não será pontuado. Quanto aos títulos de 
números 09, 10, 11, 12, 13 e 14, 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. O mero fato de que cursos livres são amparados por lei é 
irrelevante para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando define 
que esses títulos não serão aceitos nem pontuados.  

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 16481 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Os títulos de números 2, 3, 4, 5 e 6, 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. O mero fato de que cursos livres são amparados por lei é 
irrelevante para o presente Processo Seletivo, uma vez que o edital é bem claro quando define 
que esses títulos não serão aceitos nem pontuados. Quanto ao título de nº 7, ainda que inclua 
dados sobre EPI e segurança do trabalho, ele não é considerado como curso voltado à área 
de atuação do candidato, tal como prevê o quadro de pontuação do item 6.3 do edital e, 
portanto, não será pontuado.  

 
Recurso indeferido 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14211 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

A experiência profissional em questão não foi computada porque o(a) recorrente não 
relacionou-a no Formulário de Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 
e 6.22.1 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. 

 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14445 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

Assiste razão ao(à) recorrente. A pontuação referente à experiência profissional estava 
incorreta. A pontuação foi corrigida, somando 57 pontos. 

 

Recurso deferido. 

 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14567 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 

Apesar do que foi relatado pelo(a) recorrente, deve-se ressaltar que o Edital pressupõe que a 
sua correta interpretação e o cumprimento das determinações contidas nele é parte integrante 
do processo seletivo, sendo uma obrigação do candidato. Portanto, infelizmente essa banca 
não pode tomar nenhuma atitude com relação a eventuais prejuízos ocasionados por terceiros. 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13718 

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO PLANTONISTA 24H 

Os títulos não foram computados porque o(a) recorrente não relacionou-a no Formulário de 
Análise de Títulos, o que contraria o disposto nos itens 6.22 e 6.22.1 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. 

 

Além disso, o(a) recorrente alega que o Anexo V foi enviado e o envia novamente anexo ao 
recurso uma suposta cópia do formulário, devidamente preenchida. Contudo, o formulário 
original foi recebido em branco por essa banca, ao contrário do documento enviado e, 
apenas isso já dá ensejo à desclassificação do candidato. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 17226 

FUNÇÃO: MÉDICO OBSTETRA PLANTONISTA 24H 

Ocorreu um equívoco por parte do(a) recorrente. O seu nome consta na lista, na condição de 
PCD, conforme solicitado pelo(a) mesmo(a). O nome sairá também na classificação geral, 
juntamente com o resultado final. 
 

Recurso desconsiderado. 

 
 

Sapucaia do Sul, 01 de julho de 2016. 
 


