
SECRETARIA DE SAÚDE 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 001/2020  

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAUDALHO 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

CANDIDATA: Sabrina Kathlyn Bezerra da Silva  
CPF: 101.317.47479.  
CARGO: Enfermeiro Saúde da Família.  
RECURSO: Apresentado em 27 de janeiro de 2021.  
RESPOSTA: Indeferido. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: A candidata não cumpriu com as exigências no anexo VI 
– A do item 03. A candidata não cumpriu com as exigências no anexo VI – A do 
item 08.O candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI – A do item 
09.  
 
A avaliação dos documentos apresentados pela candidata verificou o seguinte: 
Não conformidades com estabelecido no Edital da Seleção Pública anexo VI - 
A, TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR, 
 

1) Ausência de Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização na modalidade Residência, referente a especialidade que 
concorre. 

2) Ausência de Certificado de preceptoria de acompanhamento de 
estudantes de nível técnico, superior ou residência emitidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

3) Experiência profissional fora da área referente à especialidade que 
concorre 
 
PONTUAÇÃO: 61                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA DE SAÚDE 
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 001/2020  

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAUDALHO 

RESPOSTA AOS RECURSOS  

 

 

CANDIDATA: Sabrina Kathlyn Bezerra da Silva  

CPF: 101.317.47479.  

CARGO: Enfermeira Obstetra  

RECURSO: Apresentado em 27 de janeiro de 2021.  

RESPOSTA: Indeferido  

 

FUNDAMENTAÇÃO: A candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI 

– A do item 03. Candidata desclassificada por não comprovar formação 

profissional em conformidade com o estabelecido no Edital da Seleção Pública 

ANEXO I.  

 

A avaliação dos documentos apresentados pela candidata verificou o seguinte: 

Ausência de Diploma ou declaração de curso de especialização na modalidade 

residência em enfermagem obstétrica.  

 

 A Candidata desclassificada por não comprovar formação profissional em 

conformidade com o estabelecido no Edital da Seleção Pública. 

 

CLASSIFICAÇÃO: Desclassificada 

 

 

 

 

 

 

  



SECRETARIA DE SAÚDE 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 001/2020  

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAUDALHO 

RESPOSTA AO RECURSOS 

 

CANDIDATO: Genival José de Santana  
CPF: 045.398.604-88.  
CARGO: Enfermeiro Saúde da Família.  
RECURSO: Apresentado em 27 de janeiro de 2021.  
RESPOSTA: Indeferido   
 
FUNDAMENTAÇÃO: O candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI 
– A do item 03. O candidato cumpriu parcialmente com as exigências no anexo 
VI – A do item 04. A candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI – A 
do item 08. O candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI – A do 
item 09.  
 
A avaliação dos documentos apresentados pelo candidato verificou o seguinte: 
Não conformidades com estabelecido no Edital da Seleção Pública anexo VI - 
A, TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR. 

1) Ausência de Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização na modalidade Residência, referente a especialidade que 
concorre. 

2) Apenas um Curso de capacitação correlato à área de atuação de, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino superior 

3) Apenas um Certificado de preceptoria de acompanhamento de 
estudantes de nível técnico, superior ou residência emitidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, correlato ao cargo 
pretendido. 

4) Experiência profissional fora da área e nível escolar referente à 
especialidade que concorre. 

5) Declaração sem identificação da função exercida não comprovando 
experiência profissional referente à especialidade que concorre. 

 
PONTUAÇÃO: 74                        
 

 

 

 



SECRETARIA DE SAÚDE 
 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 001/2020  

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO PAUDALHO 

RESPOSTA AOS RECURSOS 

 

CANDIDATO: Genival José de Santana  

CPF: 045.398.604-88.  

CARGO: Enfermeiro Plantonista.  

RECURSO: Apresentado em 27 de janeiro de 2021.  

RESPOSTA: Indeferido.  

 

FUNDAMENTAÇÃO: O candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI 

– A do item 03. O candidato cumpriu parcialmente com as exigências no anexo 

VI – A do item 04. O candidato não cumpriu com as exigências no anexo VI – A 

do item 09.  

 

A avaliação dos documentos apresentados pelo candidato verificou o seguinte: 
Não conformidades com estabelecido no Edital do Concurso Público anexo VI - 
A, TABELA DE PONTUAÇÃO – AVALIAÇÃO CURRICULAR, 

1) Ausência de Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização na modalidade Residência, referente a especialidade que 
concorre. 

2) Experiência profissional fora da área e nível escolar referente à 
especialidade que concorre. 

3) Declaração sem identificação da função exercida não comprovando 
experiência profissional referente à especialidade que concorre. 
 
PONTUAÇÃO: 84                         


