
ANEXO I - EDITAL Nº 044/2016 RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES AO 
RESULTADO PRELIMINAR DO PSS Nº 023/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 023/2016 – UPA LAJEADO 

 
 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 15021 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Assiste razão ao(à) recorrente. Houve um equívoco e a pontuação referente à graduação não 
havia sido considerada. Além disso, a pontuação referente à experiência profissional estava 
incorreta (50 pontos, quando, na verdade, é de 45 pontos). A pontuação foi corrigida, 
totalizando 61 pontos. 

 

Recurso deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 15316 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Inicialmente 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, se a nomenclatura para o cargo é distinta da adotada 
pela FHGV, o(a) recorrente deveria ter enviado a declaração, anexa ao recurso, no período de 
envio da documentação, juntamente com o restante de sua documentação. Além disso, a 
documentação referente a essa experiência não foi enviada juntamente com a 
documentação inicial. Nela, na área administrativa, há uma experiência na Madeireira Herval, 
LTDA, a qual não foi pontuada devido à falta da declaração referida nos itens 6.6.2 e 6.6.3 
do Edital, os quais determinam que: 

 

6.6.2 Quando o campo com a data de rescisão ou a experiência 
solicitada no Edital não estiver preenchido na CTPS, deverá 
ser entregue, juntamente com a cópia da CTPS, a declaração 
da empresa conforme descrição a seguir: 

6.6.3 Declaração da Empresa: declaração da empresa, em papel 
timbrado ou com o carimbo do CNPJ da mesma, devidamente 
assinada pelo órgão de pessoal ou por responsável pela 
empresa, especificando, claramente, cargo/função exercido (a) 
pelo (a)candidato(a), período de trabalho (data de início: dia, 
mês e ano) e de permanência ou término (dia, mês e ano). 

 

Por fim, quanto ao envio da documentação anexa ao recurso, ela será desconsiderada, uma 
vez que, de acordo com o item 7.1, alínea “b”: 
 

7.1 O candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar do primeiro dia subsequente à publicação, 
conforme item 1.1 - DA DIVULGAÇÃO nos seguintes casos: 
 

(...) 
 
b) Referente ao resultado da Análise Curricular e de Títulos: com 

relação à soma total de pontos e/ou à validade e pontuação 
atribuída aos títulos e à experiência profissional (OBS: 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: 16838 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

O recurso foi indeferido, uma vez que o(a) recorrente solicita que sejam consideradas 
disciplinas do curso de Graduação em Administração, o que contraria o disposto no item 6.13.5 
Edital: 

6.13 Não são considerados como títulos:  
(...)  

6.13.5 Módulos de cursos ou cursos não concluídos. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 16992 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Assiste razão ao(à) recorrente quanto à experiência profissional. A pontuação referente à 
experiência profissional estava incorreta e foi corrigida (21 para 22 pontos). Contudo, quanto ao 
diploma de Graduação em Pedagogia, o mesmo não é considerado na área da função à 
qual o(a) recorrente é candidato(a) e, portanto, não será pontuada. 

 

Recurso parcialmente deferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 16279 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

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: 13891 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 
Apesar de ter ocorrido um equívoco na digitação das razões da não pontuação da experiência 
profissional reclamada pelo(a) recorrente, a mesma infelizmente não pode ser pontuada pois, 
ainda que se trate de uma experiência como docente, relacionada à área, o edital é claro 
quanto à pontuação de experiência profissional quando, no Quadro do item 6.3, determina que 
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 ou que tenham 
algumas tarefas ou responsabilidades em comum com a função pleiteada. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14199 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

 

Apesar de ter ocorrido um erro na digitação das razões pelas quais a experiência profissional 
em questão não pode ser pontuada, ela não será considerada, uma vez que na CTPS não há 
registro de saída e não foi enviada a declaração exigida nesses casos, referida nos itens 
6.6.2 e 6.6.3 do Edital, os quais determinam que: 

 

6.6.2 Quando o campo com a data de rescisão ou a experiência 
solicitada no Edital não estiver preenchido na CTPS, deverá 
ser entregue, juntamente com a cópia da CTPS, a declaração 
da empresa conforme descrição a seguir: 

6.6.3 Declaração da Empresa: declaração da empresa, em papel 
timbrado ou com o carimbo do CNPJ da mesma, devidamente 
assinada pelo órgão de pessoal ou por responsável pela 
empresa, especificando, claramente, cargo/função exercido (a) 
pelo (a)candidato(a), período de trabalho (data de início: dia, 
mês e ano) e de permanência ou término (dia, mês e ano). 

 

Por fim, quanto ao envio da documentação anexa ao recurso, ela será desconsiderada, uma 
vez que, de acordo com o item 7.1, alínea “b”: 
 

7.1 O candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar do primeiro dia subsequente à publicação, 
conforme item 1.1 - DA DIVULGAÇÃO nos seguintes casos: 
 

(...) 
 
b) Referente ao resultado da Análise Curricular e de Títulos: com 

relação à soma total de pontos e/ou à validade e pontuação 



atribuída aos títulos e à experiência profissional (OBS: 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: 17540 

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO 

 

Assiste razão ao(à) recorrente quanto à experiência profissional. A experiência na empresa 
Eliana Wingert Mutzenberg contabilizou 15 pontos, a experiência como autônomo na FHGV 
contabilizou 7 pontos e a experiência na FHGV como celetista na FHGV contabilizou 20 
pontos. Quanto aos outros títulos, eles foram pontuados. A pontuação foi corrigida, totalizando 
55 pontos. 

 

Recurso deferido parcialmente. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13732 

FUNÇÃO: MÉDICO CLÍNICO PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL 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: 14472 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 



 

O presente recurso foi desconsiderado, uma vez que o evento que o originou (a não relação do 
nome e da pontuação do(a) recorrente na listagem provisória) foi sanado com a publicação do 
Edital nº 40/2016 - RERRATIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DE 
CURRÍCULOS/TÍTULOS. 

 

Recurso desconsiderado. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13620 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Não há o que reavaliar na pontuação atribuída ao(à) recorrente quanto ao diploma de Técnico 
em Radiologia, uma vez que o quadro 5 do item 6.3 do Edital é bastante claro quanto à 
pontuação de CURSOS SUPERIORES, o que não é o caso do curso de Técnico em 
Radiologia, o qual, como o próprio nome diz, é um curso TÉCNICO de NÍVEL MÉDIO. 
 

Quadro 5 – Para as funções de Assistente Administrativo, Auxiliar de Laboratório – 
Farmácia, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÂO – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Títulos Quantidade de 
Títulos 

Pontuação 
Atribuída 

Pontuação 
Máxima 

Diploma de Graduação em Áreas Afins 
e/ou relacionadas às atribuições da 
função (cópia autenticada). 
[Grifo nosso] 

1 16,00 16,00 

 
Além disso, de acordo com o item 6.12 do edital do PSS:  
 

Não serão pontuados os títulos vinculados à formação e 
considerados pré-requisito para a função à qual o candidato 
concorre. 
 

Quanto à pontuação da experiência profissional, a mesma foi considerada, pois foi pontuado o 
título de Nº 9, que é a declaração referente a essa experiência. A colocação do título de Nº 4 
como “não pontuado” foi um equívoco, já que a declaração de Nº 9 se refere a ele. 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 13669 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Não há o que reavaliar na pontuação atribuída ao(à) recorrente, nem tampouco ele(a) 
apresenta razões para tal. O título de N° 1 não foi pontuado, pois nenhuma das experiências 
nele relacionadas era na função de Técnico em Radiologia. Quanto ao diploma de Técnico 
em Radiologia, o quadro 5 do item 6.3 do Edital é bastante claro quanto à pontuação de 
CURSOS SUPERIORES, o que não é o caso do curso de Técnico em Radiologia, o qual, 
como o próprio nome diz, é um curso TÉCNICO de NÍVEL MÉDIO. 
 

Quadro 5 – Para as funções de Assistente Administrativo, Auxiliar de Laboratório – 
Farmácia, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. 



CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÂO – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Títulos Quantidade de 
Títulos 

Pontuação 
Atribuída 

Pontuação 
Máxima 

Diploma de Graduação em Áreas Afins 
e/ou relacionadas às atribuições da 
função (cópia autenticada). 
[Grifo nosso] 

1 16,00 16,00 

 
Além disso, de acordo com o item 6.12 do edital do PSS:  
 

Não serão pontuados os títulos vinculados à formação e 
considerados pré-requisito para a função à qual o candidato 
concorre. 
 

 

Os títulos de N° 6,7,8,9 tratavam-se de documentos não pontuados nessa fase do processo, os 
quais seriam exigidos em uma eventual contratação, enquanto que o certificado de evento, 
numerado como N° 10 possuía carga horária inferior a 20 horas, e, por isso, não foi pontuado. 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14927 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

O(a) recorrente quer insurgir-se contra determinação do Edital, segundo a qual só serão 
aceitos cursos que possuam, no mínimo 20 horas pois, segundo ele(a), geralmente são 
oferecidos cursos com menos carga horária aos técnicos em radiologia. O recurso é descabido, 
primeiramente porque, ao inscrever-se no PSS, o candidato automaticamente declara-se 
de acordo com as regras por ele impostas, como pode ser visto no item 3.12: 

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] 

 

Em segundo lugar, a exigência feita no edital não é impossível de ser cumprida, tanto que 
outros candidatos foram pontuados segundo esse mesmo critério. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 14943 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Ainda que tenha ocorrido um erro na digitação das razões da não pontuação da experiência de 
Nº 1, ainda assim ela não deverá ser considerada, uma vez que o documento apresentado 
(PPP) está em desacordo com o que é solicitado e não é previsto no item 6.6 do Edital e 
em seus subitens, que detalham qual a documentação exigida para a comprovação de 
experiência profissional. 

 

Recurso indeferido. 



 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 15468 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Com relação à experiência profissional à qual o(a) recorrente reclama que não foi pontuada, 
ela não deverá ser considerada, uma vez que está em desacordo com os itens 6.6.2 e 
6.6.3 do Edital, os quais determinam que: 

 

6.6.2 Quando o campo com a data de rescisão ou a experiência 
solicitada no Edital não estiver preenchido na CTPS, deverá 
ser entregue, juntamente com a cópia da CTPS, a declaração 
da empresa conforme descrição a seguir: 

6.6.3 Declaração da Empresa: declaração da empresa, em papel 
timbrado ou com o carimbo do CNPJ da mesma, devidamente 
assinada pelo órgão de pessoal ou por responsável pela 
empresa, especificando, claramente, cargo/função exercido (a) 
pelo (a)candidato(a), período de trabalho (data de início: dia, 
mês e ano) e de permanência ou término (dia, mês e ano). 

 

Como a referida declaração não foi enviada, a pontuação referente a essa experiência 
profissional foi desconsiderada. 

 

Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 16190 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

Inicialmente deve-se ressaltar que se considera que a correta interpretação do Edital faz parte 
do processo seletivo, sendo uma obrigação do candidato. Portanto, a alegação do(a) 
recorrente, de que o título de Técnico em Radiologia deva receber 16 pontos é claramente 
equivocada, pois o quadro 5 do item 6.3 do Edital é bastante claro quanto à pontuação de 
CURSOS SUPERIORES, o que não é o caso do curso de Técnico em Radiologia, o qual, 
como o próprio nome diz, é um curso TÉCNICO de NÍVEL MÉDIO. 
 

Quadro 5 – Para as funções de Assistente Administrativo, Auxiliar de Laboratório – 
Farmácia, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia. 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÂO – CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA 

Títulos Quantidade de 
Títulos 

Pontuação 
Atribuída 

Pontuação 
Máxima 

Diploma de Graduação em Áreas Afins 
e/ou relacionadas às atribuições da 
função (cópia autenticada). 
[Grifo nosso] 

1 16,00 16,00 

 
Além disso, de acordo com o item 6.12 do edital do PSS:  
 

Não serão pontuados os títulos vinculados à formação e 
considerados pré-requisito para a função à qual o candidato 
concorre. 



 
Quanto ao outro documento, a banca não pode se manifestar, uma vez que ele não foi 
entregue. 
 
Recurso indeferido. 

 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 16299 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

O documento ao qual o(a) recorrente se refere não será pontuado, pois não foi realizado nos 
últimos cinco anos, a contar da data do início das inscrições, conforme exige o quadro do 
item 6.3. As datas de realização do evento em questão foi realizado de 16 de maio a 11 de 
julho de 2009. 

 

Recurso indeferido. 

CANDIDATO DE INSCRIÇÃO: 17316 

FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

O(a) recorrente solicita que, apesar de ter sido desclassificado por não ter atingido a pontuação 
mínima para classificação, seja colocado em uma lista de espera e, para tal, usa de 
argumentos infundados. O recurso é descabido, uma vez que o(a) recorrente estava ciente 
de que, caso não atingisse 20 pontos, estaria desclassificado. A inscrição no PSS implica 
que o candidato esteja ciente das regras do processo e que concorde com elas, não tendo o 
direito de solicitar tratamento diferenciado dos outros candidatos ou mudanças nas 
regras sob nenhuma alegação, como pode ser visto no item 3.12: 

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. 

 
Sapucaia do Sul, 01 de julho de 2016. 

 


