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EDITAL Nº 070/2016 

RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO E CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO – 
REALOCAÇÃO EXTERNA DE FUNCIONÁRIOS/TROCA DE SETOR 

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAPUCAIA DO SUL – SPA 

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Em resposta ao recurso impetrado pelo funcionário Danilo Heberle, com relação à avaliação dos critérios do Perfil 

Profissional (formação e experiência), a Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional manifesta a 

seguinte decisão: 

• O funcionário, em recurso recebido às 14 horas do dia 11 de agosto de 2016 questiona a falta de 

comprovação da formação técnica e complementar (item 2 da entrevista com o gestor – critérios do perfil 

profissional) alegada pelos candidatos, o que poderia afetar o resultado do processo. Após análise do 

recurso a Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional decide acatá-lo e convocar os três 

candidatos a apresentarem documentação comprobatória de eventuais formações técnicas, 

acadêmicas e/ou profissionais e formações complementares específicas que atendam plenamente às 

necessidades do processo de trabalho conforme vaga em aberto; 

• A documentação (atestados, diplomas, certificados) deverá ser entregue na sede central da UGP, Unidade 

de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional até o dia 18/08/2016; 

• A pontuação final de todos os candidatos será revista de acordo com a documentação entregue. A formação 

complementar será analisada conforme os requisitos da função de Assistente Administrativo para a 

Recepção do SPA. 

•  A não entrega da documentação resultará na retirada dos pontos referentes à formação alegada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sapucaia do Sul, 15 de agosto de 2016. 


