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EDITAL Nº 094/2016 

RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE REALOCAÇÃO EXTERNA 
DE FUNCIONÁRIOS/TROCA DE SETOR 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

Em resposta ao recurso impetrado pela funcionária Mariana Henkes Lama, matrícula 70363, informamos que todos 

os critérios de avaliação da entrevista foram publicados, tanto no Edital de Chamada para o processo de realocação, 

quanto no Regulamento de Realocação, publicado em nosso site. Quanto aos critérios do perfil profissional, eles 

foram devidamente explicados durante a entrevista. Com relação aos critérios institucionais, eles foram 

fundamentados considerando no local de origem do funcionário (se de mesmo setor ou não), no tempo de serviço no 

emprego/função na FHGV, no número de horas/faltas nos últimos 12 meses e na existência ou não de sanção 

disciplinar nos últimos 12 meses. Os critérios baseados nas horas de formação e na avaliação institucional não foram 

considerados e ficaram com nota máxima para todos os candidatos, uma vez que faltavam dados acerca de alguns 

dos inscritos, inviabilizando uma avaliação justa desses critérios.  

Sem mais a declarar a esse respeito, o resultado final da chamada para Realocação Externa de Funcionários do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU foi o seguinte:  

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 
RESULTADO FINAL 

1ª Colocada – LETÍCIA MEDEIROS SANTOMÉ – 70108 
Critérios institucionais 45,0 Entrevista com o gestor 50,0 TOTAL 95,0 

 
2ª Colocada – MICHELE MAZZA ILHA – 70359 

Critérios institucionais 40,0 Entrevista com o gestor 50,0 TOTAL 90,0 
 

3ª Colocada – JANICE PAIER – 70346 
Critérios institucionais 42,5 Entrevista com o gestor 40,0 TOTAL 82,5* 

 
4ª Colocada – MARIANA HENKES LAMA – 70363 

Critérios institucionais 42,5 Entrevista com o gestor 40,0 TOTAL 82,5* 
 

5º Colocado – CLEITON KRAUZER HESCHER - 70399 
Critérios institucionais 42,5 Entrevista com o gestor 25,0 TOTAL 67,5 

*Seguindo critérios de desempate do §5º do art. 23º do Regulamento para Realocação de Funcionários da FHGV 

Os candidatos não classificados para o preenchimento das vagas imediatamente oferecidas continuarão concorrendo 

a novas vagas eventualmente abertas durante o período de 90 dias, respeitada a ordem de classificação obtida no 

processo de seleção. 

Passado o período de 90 dias, caso o candidato não tiver preenchido nenhuma vaga, a sua solicitação continuará 

válida e presente no Banco de Realocações durante o prazo de um ano, no qual ele poderá ser convidado a 

participar de novos processos seletivos. 

 
 
 
 
 
 
 

Sapucaia do Sul, 30 de agosto de 2016. 


