
 

 

 
 

EDITAL Nº 585/2016 

RESPOSTA AO RECURSO IMPETRADO – REALOCAÇÃO EXTERNA DE FUNCIONÁRIOS/TROCA DE SETOR 

SETOR DE SEGURANÇA - HMGV 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SEGURANÇA 

 

Em resposta ao recurso impetrado pela funcionária Greice Daiane dos Santos Marques - 70533, 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: 

• A funcionária, em recurso recebido às 14 horas do dia 17 de Novembro, questiona a nota recebida no 

referido critério, pois, segundo a mesma, ela possui experiência na área e não fora pontuada. A referida 

funcionária cita ainda que em nenhum momento fora solicitada a carteira de trabalho para comprovar a 

experiência profissional que possui. 

• Resultado: Após análise do recurso a Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional decide 

indeferir o Pedido apresentado, a fim de não ferir a isonomia do Processo de Realocação realizado.  

• Justificativas: 

1. No ato da convocação via e-mail, todos os candidatos são convidados a apresentar possíveis comprovações 

de horas de formação, bem como demais cursos e experiências; 

2. Os representantes da Unidade de Saúde do Trabalhador e Qualificação Profissional que participaram do 

processo relatam que a experiência profissional fora cobrada de todos os candidatos no ato da entrevista, 

bem como possíveis meios físicos de comprovação, tais como carteira de trabalho, declaração, etc. Todos os 

candidatos que apresentaram as mesmas foram pontuados de maneira mais expressiva do que aqueles que 

não as apresentaram; 

3. A forma de condução da entrevista fica sempre a critério do Gestor da vaga, que optou por proceder dessa 

maneira ao avaliar os candidatos que se inscreveram para as vagas; 

4. A fim de preservar a isonomia do Processo de Realocação realizado, cabe ainda salientar que nenhum 

documento comprobatório entregue após a realização das entrevistas com o gestor foi considerado ou 

pontuado; 

 

 
 
 
 
 

Sapucaia do Sul, 22 de Novembro de 2017. 


