
 

Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família 

JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 

OU ALTERAÇÃO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA DE TÍTULOS 

 

PARA LOCALIZAR SEU RECURSO PRESSIONE OS BOTÕES CTRL+F DO 

TECLADO E DIGITE O NÚMERO DO PROTOCOLO DE ENTREGA DO RECURSO. 

 
PROTOCOLO 31407090752-4. RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital, item 

6.6.8, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos 

documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos 

já entregues.   

PROTOCOLO 31407090715-1, 31407090716-1, 31407090717-1 e 

31407090740-6. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não preencheu o 

formulário para Entrega de Títulos e conforme Edital, item 6.4.1, o preenchimento 

do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos 

de quem assim  não proceder. 

PROTOCOLO 31407090718-1. RECURSO INDEFERIDO. O título 1 não foi 

pontuado, pois estava informado na alínea incorreta e, conforme Edital, item 

6.4.2.1, a escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade 

máxima estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. 

A Banca Avaliadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da 

Relação de Títulos Entregues. O título 2 não foi pontuado, pois no certificado não 

consta expressa a carga horária do evento e, conforme Edital, item 6.5.6.2, não 

serão computados certificados que não tiverem expressa a sua carga horária. E o 

título 3 não foi pontuado, porque é requisito para a inscrição ao cargo e, conforme 

Edital, item 6.6.5, o curso que concedeu direito à inscrição do Concurso Público não 

será avaliado como título. Entretanto, o certificado deverá ser nominado na relação 

de documentos. 

PROTOCOLO 31407090733-8. RECURSO INDEFERIDO. O candidato enviou o 

título de Auxiliar de Saúde Bucal e, conforme Edital, item 6.6.5, o curso que 

concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título. 

Entretanto, o certificado deverá ser nominado na relação de documentos. Os outros 

títulos não foram avaliados, de acordo com o Edital, item 6.4.1: o preenchimento 

do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos 

de quem assim não proceder. 

PROTOCOLO 31407090751-4. RECURSO INDEFERIDO. O título apresentado da 

instituição consta assinatura digital e, conforme Edital, item 6.6.1.1, somente serão 

aceitos certificados ou declarações emitidas pela internet se estes apresentarem a 

possibilidade da autenticação eletrônica.   



PROTOCOLO 31407090711-1. RECURSO INDEFERIDO. O candidato enviou o 

título de Auxiliar de Saúde Bucal e, conforme Edital, item 6.6.5, o curso que 

concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título. 

Entretanto, o certificado deverá ser nominado na relação de documentos. 

PROTOCOLO 31407090725-0. RECURSO INDEFERIDO. O candidato enviou o 

título de Auxiliar de Saúde Bucal e, conforme Edital, item 6.6.5, o curso que 

concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será avaliado como título. 

Entretanto, o certificado deverá ser nominado na relação de documentos. 

PROTOCOLO 31407090721-0. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 

11,80 PARA 13,30. A banca aceita o recurso, pois o título apresentado não é pré-

requisito ao cargo pretendido.  

PROTOCOLO 31407090726-0. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não 

preencheu o formulário para Entrega de Títulos e conforme Edital, item 6.4.1, o 

preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo 

avaliados os títulos de quem assim não proceder. 

PROTOCOLO 31407090730-8. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 

7,5 PARA 10,50. A banca defere o recurso, no entanto, enfatiza que o período total 

de experiência soma-se 7 anos e 4 meses, conforme descrição abaixo: 

Instituição 1: De 08/02/2006 a 28/08/2007 = 1 ano e 6 meses 

Instituição 2: De 03/07/2008 a 01/05/2012 = 3 anos e 10 meses 

Instituição 3: De 02/01/2013 a 15/01/2015 = 2 anos 

Total: 7 anos e 4 meses 

PROTOCOLO 31407090709-3. RECURSO INDEFERIDO. A documentação 

requerida deve registrar a experiência profissional através da comprovação da 

lotação do candidato e da comprovação das atividades básicas desenvolvidas. A 

banca analisou o envio de documentação da comprovação de experiência de acordo 

com as atribuições do cargo estabelecidas no Edital de Abertura. Conforme Edital, 

item, 6.6.8, por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos 

documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos a títulos 

já entregues. Portanto, o candidato teve a oportunidade de enviar os títulos 

comprobatórios para pontuação no período de recursos. 

PROTOCOLO 31407090757-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 

1,0 PARA 1,4. A banca defere o recurso, pois o candidato enviou o código de 

autenticação para validação do título. 

PROTOCOLO 31407090756-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 

1,0 PARA 1,4. A banca defere o recurso, pois o candidato enviou o código de 

autenticação para validação do título. 

PROTOCOLO 31407090729-0. RECURSO INDEFERIDO. Conforme consta em 

edital, item 6.5.3.4, o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados 

de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela 

respectiva instituição. No caso em questão, o título foi listado na alínea 1 e não está 

concluído, por isso não foi pontuado. O item 6.6.15 determina que caso, no mesmo 

documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo 

evento, será considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação, 



motivo pelo qual não foi pontuado o título enviado como comprovante de 

experiência profissional, mesmo porque não estava listado no item 2 do Formulário 

de Entrega, Avaliação e Análise de Recursos. 

PROTOCOLO 31407090761-2. RECURSO INDEFERIDO. Conforme consta em 

edital, item 6.5.3.4, o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados 

de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela 

respectiva instituição. No caso em questão, o título foi listado na alínea 1 e não está 

concluído, por isso não foi pontuado. 

PROTOCOLO 31407090728-0. RECURSO INDEFERIDO. O título referente ao 

“Programa de Residência Integrada em Saúde Coletiva com Ênfase na Atenção 

Básica em Saúde Coletiva” está listado no item 1 no formulário entregue e foi 

avaliado pela banca. Como não está concluído, não atende ao item 6.5.3.4 do 

Edital, por isso não foi pontuado. Como consta em edital, no item 6.4.2.1, a escolha 

dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima estipulada na 

tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca Avaliadora 

analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de Títulos 

Entregues. Caso constasse no item 2, poderia ser considerado válido como 

experiência profissional. 

PROTOCOLO 31407090748-6. RECURSO INDEFERIDO. Conforme item 6.2. do 

edital, a Prova de Títulos consistirá na avaliação de documentos para comprovação 

da experiência e qualificação profissional na área em que o candidato se inscreveu. 

Ainda, no item 6.5.5, consta que a documentação requerida deve registrar a 

experiência profissional através da comprovação da lotação do candidato e da 

comprovação das atividades básicas desenvolvidas, além do período de atuação do 

mesmo, considerando a data de início e de término (dia, mês e ano), em que as 

desempenhou, tomando por base sempre o mínimo exigido no Anexo IV. a) 

Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço que informe a espécie do serviço 

realizado, o período (com início e fim, se for o caso), a lotação do profissional e a 

descrição das atividades básicas desenvolvidas; ou b) Estatuto social da 

cooperativa acrescida de declaração informando a condição de cooperado, a espécie 

do serviço realizado, o período (com início e fim, se for o caso), a lotação do 

profissional e a descrição das atividades básicas desenvolvidas. O documento 

avaliado foi expedido pela Uniodonto-Passo Fundo, conforme determina o edital, 

sendo pontuado, pois atendia a todos os critérios. Embora tenha sido enviado o 

Estatuto Social da UNIODONTO-PASSO FUNDO (não autenticada), não há 

declaração comprovando exercício da profissão, não sendo possível determinar o 

tempo nem atividades prestadas na área em que a candidata se inscreveu no 

concurso. 

PROTOCOLO 31407090753-4. RECURSO INDEFERIDO. O item 6.5.3.4 do 

edital determina que o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados 

de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela 

respectiva instituição. No caso em questão, o título listado no item 1 não atende ao 

que determina o edital, visto que não consta em seu texto a condição de 

“aguardando diploma”, mas sim, em período de elaboração de TCC, com 

apresentação, à época, prevista para 03/03/2015, o que não comprova 

conclusão/aprovação no Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

Latu Sensu.  



PROTOCOLO 31407090719-1. RECURSO INDEFERIDO. O título listado no item 

2 não consta no envelope. O atestado da Secretaria Acadêmica da Escola de Saúde 

Pública atesta que a candidata está cursando o Programa de Residência Integrada 

em Saúde, mas não menciona onde estão sendo realizadas as práticas. O título 

listado no item 1 não comprova a formação. O item listado no item 2 não atesta 

experiência com todos os dados exigidos em edital. Como já citado, o título 

referente ao item 2 não consta no envelope, caso a candidata considerasse que o 

mesmo título pontuaria em dois itens, segue item do edital que não aprova tal 

conduta:  item 6.5.5.2: “Em caso de atividades desenvolvidas em períodos 

concomitantes, somente um dos períodos será pontuado”; também item 6.5.5.3: 

“Para fins de contagem de tempo de experiência, será considerado ano o período 

de 360 (trezentos e sessenta) dias, independentemente do dia de seu início”. 

PROTOCOLO 31407090731-8. RECURSO INDEFERIDO. Conforme consta em 

edital, item 6.5.3.4, o candidato que estiver aguardando diplomas e/ou certificados 

de cursos concluídos poderá apresentar certidão de conclusão expedida pela 

respectiva instituição. No caso em questão, o título listado no item 5 não está 

concluído, por isso não foi pontuado, sendo expresso claramente no documento que 

a aluna está regularmente matriculada no semestre 2015/1. O edital determina em 

seu item 6.5.5.3 que, para fins de contagem de tempo de experiência, será 

considerado ano o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, independentemente 

do dia de seu início. O título listado refere-se a estágio curricular obrigatório e, 

somando-se as datas, não atinge-se os 360 dias exigidos pelo edital. 

PROTOCOLO 31407090737-8. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 6 

PARA 9. Títulos de acordo com o determinado em edital, listado no item correto. 

PROTOCOLO 31407090735-8. RECURSO INDEFERIDO. Conforme itens 6.4.2.1 

(A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima 

estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca 

Avaliadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de 

Títulos Entregues) e 6.6.15 (Caso, no mesmo documento, conste a comprovação de 

mais de um título referente ao mesmo evento, será considerado apenas o de maior 

valoração para fins de pontuação), os títulos enviados foram pontuados seguindo 

rigorosamente as regras do edital.   

PROTOCOLO 31407090727-0. RECURSO INDEFERIDO. A banca segue 

rigorosamente os critérios do edital de abertura e o cálculo para evidenciar um ano 

de experiência são as datas escritas no atestado. O documento entregue para a 

banca comprova o vínculo de início em 6 de março de 2014 e, para fins de 

contagem de término, considera-se o prazo de data de emissão do atestado, sendo 

este 6 de janeiro de 2015, não considerando-se assim os 360 dias conforme item 

do edital de abertura, item 6.5.5.3: “Para fins de contagem de tempo de 

experiência, será considerado ano o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

independentemente do dia de seu início.”   

PROTOCOLO 31407090741-6. RECURSO INDEFERIDO. A banca segue 

rigorosamente os critérios do edital de abertura e quanto a um título comprovar 

duas experiências, vale-se do item 6.6.14 do edital: “Cada título será considerado e 

avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos” e, sendo assim, a 

banca pontuou o de maior valoração, conforme item 6.6.15: “Caso, no mesmo 



documento, conste a comprovação de mais de um título referente ao mesmo 

evento, será considerado apenas o de maior valoração para fins de pontuação.”. 

PROTOCOLO 31407090744-6. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 6 

PARA 9 . O título de pós-graduação foi devidamente pontuado no item 3.  

PROTOCOLO 31407090750-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 4 

PARA 8. O título de Residência foi devidamente pontuado no item 1. 

PROTOCOLO 31407090736-8. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DO 

ITEM 02 DE 2,00 PARA 3,00. Após nova análise, a banca decide por deferir o pedido 

de pontuação pelo título que comprova experiência de 03 anos na ESF. 

 

PROTOCOLO 31407090745-6. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DO 

ITEM 02 DE 0 PARA 5,00. Após nova análise, a banca decide por deferir o pedido de 

pontuação pelos títulos que comprovam experiências, conforme segue: Título da 

FAURGS - 10 meses e 28 dias; Título do Instituto Sollos - 02 anos; ESF Cruzeiro - 

02 anos, 06 meses e 11 dias. 

 

PROTOCOLO 31407090746-6. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DO 

ITEM 1 DE 0 PARA 7,00. O título foi novamente avaliado e a banca decide por 

deferir o título de Residência tendo em vista que a candidata já concluiu todas as 

atividades teóricas, ficando apenas pendente a apresentação do TCC. 

 

PROTOCOLO 31407090732-8. RECURSO INDEFERIDO. O candidato não 

apresentou o formulário padrão, conforme item 6.4.1 do edital: “O preenchimento 

do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não sendo avaliados os títulos 

de quem assim não proceder”. 

 

PROTOCOLO 31407090720-0. RECURSO INDEFERIDO. O título de Pronto 

Atendimento - Cáceres foi alocado no item de Gestão ou Saúde da Família, quando 

deveria ter sido citado na alínea abaixo “experiência em UBS”, conforme item 

6.4.2: O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira 

responsabilidade do candidato. 

 

PROTOCOLO 31407090739-8. RECURSO INDEFERIDO. O título da Fundação 

de Saúde de NH foi alocado no item de Gestão ou Saúde da Família, quando 

deveria ter sido citado na alínea abaixo “experiência em UBS”, conforme item 

6.4.2: O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira 

responsabilidade do candidato. 

 

PROTOCOLO 31407090723-0. RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de 

Abertura, item 6.3.2, a pessoa que receber os documentos da Prova de Títulos no 

Protocolo da FUNDATEC será responsável somente pelo recebimento do envelope 

fechado contendo os documentos, não lhe cabendo responsabilidade pela sua 

avaliação e conferência. No envelope entregue não constou o Formulário para 

avaliação dos títulos, conforme exigido em Edital. De acordo com o edital, item 

6.4.1, o preenchimento do Formulário para Entrega de Títulos é obrigatório, não 

sendo avaliados os títulos de quem assim não proceder. 

 

PROTOCOLO 31407090712-1. RECURSO INDEFERIDO. Os documentos 

constantes no envelope são duas cópias do Histórico Escolar referente ao Curso 

Técnico em Saúde Bucal, requisito para o cargo. Assim, conforme Edital, item 

6.6.5, o curso que concedeu direito à inscrição do Concurso Público não será 

avaliado como título. Entretanto, o certificado deverá ser nominado na relação de 

documentos. 

 



PROTOCOLO 31407090710-1. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 7 

PARA 0. O título “Residência Integrada em Saúde” só será concluído em 2016, 

portanto, por não estar concluído não poderá ser pontuado, dentro do que 

especifica o item 6.6.9 do Edital de Abertura: “os títulos deverão guardar relação 

direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão 

avaliados conforme previsto no Anexo IV deste Edital”. Assim sendo, não há como 

pontuar parcialmente o referido título, nem totalmente, por não estar concluído. 

PROTOCOLO 31407090722-0. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 

0,5 PARA 0. O título “Serviço Social da Indústria” foi elencado e analisado no item 

2, Unidade Básica de Saúde. Dado o recurso do candidato, o qual afirma que o 

referido título trata-se de experiência no item 2, porém em Gestão ou Saúde da 

Família, resulta no fato do título ter sido elencado pelo candidato na alínea errada, 

enquadrando-se no item 6.4.2.1 do Edital de abertura, o qual determina que “a 

escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima 

estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca 

Avaliadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de 

Títulos Entregues”. Assim sendo, o título não será pontuado. 

PROTOCOLOS 31407090749-6 e 31407090762-2. RECURSOS DEFERIDOS. 

ALTERA-SE A NOTA DE 0 PARA 3. Conforme edital de abertura, no que tange à 

Especialização, item 6.5.3.1, Residências, Especializações, Mestrados e Doutorados 

em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Pública e Saúde Coletiva: cópia 

autenticada do certificado, atestado ou declaração emitida pela instituição 

organizadora. Assim sendo, tendo encaminhado o certificado do título de 

Especialização em Saúde Coletiva e da Família, em cópia devidamente autenticada, 

defere-se o pedido quanto à reconsideração do título no quadro de notas da prova 

de títulos. 

PROTOCOLO 31407090714-1. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de 

abertura, item 6.5.5, a documentação requerida deve registrar a experiência 

profissional através da comprovação da lotação do candidato e da comprovação das 

atividades básicas desenvolvidas, além do período de atuação do mesmo, 

considerando a data de início e de término (dia, mês e ano), em que as 

desempenhou, tomando por base sempre o mínimo exigido no Anexo IV. Já, 

conforme o item 6.5.5.1, as declarações citadas nos itens anteriores deverão 

apresentar, no mínimo, as seguintes informações: nome da instituição emitente; 

endereço e telefones válidos, CNPJ, identificação completa do profissional 

(candidato); descrição do emprego/função/cargo exercido e principais atividades 

desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das atividades; assinatura 

e identificação do emitente (nome completo legível, acompanhado de cargo/ 

função). Ainda, o item 6.6.9 diz que os títulos deverão guardar relação direta com 

as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição e serão avaliados 

conforme previsto no Anexo IV deste Edital. Assim sendo, o título encaminhado 

pelo candidato não poderá ser considerado para análise, pois em seu corpo não há 

descrição de atividades correlatas ao cargo/função, descaracterizando a 

possibilidade de pontuação. 

PROTOCOLO 31407090738-8. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de 

abertura, item 6.5.5, a documentação requerida deve registrar a experiência 

profissional através da comprovação da lotação do candidato e da comprovação das 



atividades básicas desenvolvidas, além do período de atuação do mesmo, 

considerando a data de início e de término (dia, mês e ano), em que as 

desempenhou, tomando por base sempre o mínimo exigido no Anexo IV. E, 

conforme o item 6.5.5.3, para fins de contagem de tempo de experiência, será 

considerado ano o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, independentemente 

do dia de seu início. O título “SAMU Serviço de atendimento móvel de Urgência” 

apresenta um total de 400 horas, o que totaliza cerca de dois meses e não possui 

data de realização, sendo que não atende aos itens do Edital de Abertura. 

 

PROTOCOLO 31407090713-1. RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de 

abertura, item 6.5.3.3, os diplomas relativos a cursos de Especialização deverão ter 

carga mínima de 360 horas, modalidade Lato Sensu. A Declaração apresentada 

como curso de especialização, “Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde”, não 

possui a carga horária exigida nem explica a modalidade do curso, conforme 

determina o item do Edital do Concurso.  

PROTOCOLO 31407090747-6. RECURSO DEFERIDO.  ALTERA-SE A NOTA 

TOTAL DE 3,0 PARA 4,0. O título “Atenção Básica em uma Estratégia de Saúde da 

Família pelo Provab” foi pontuado, tendo em vista que cumpre o item 6.5.5: a 

documentação requerida deve registrar a experiência profissional através da 

comprovação da lotação do candidato e da comprovação das atividades básicas 

desenvolvidas, além do período de atuação do mesmo, considerando a data de 

início e de término (dia, mês e ano), em que as desempenhou, tomando por base 

sempre o mínimo exigido no Anexo IV. 

PROTOCOLO 31407090734-8. RECURSO INDEFERIDO. Conforme Edital de 

abertura, item 6.6.1 (Todos os títulos deverão ser encaminhados em cópias 

autenticadas) e item 6.6.1.1 (Somente serão aceitos certificados ou declarações 

emitidas pela internet se estes apresentarem a possibilidade da autenticação 

eletrônica), os documentos apresentados que comprovam a experiência profissional 

não estão autenticados, de acordo com o que determina o Edital de Abertura, por 

isso não foram pontuados. 

PROTOCOLO 31407090708-3. RECURSO INDEFERIDO. Conforme edital de 

abertura, item 6.5.3.3, os diplomas relativos a cursos de Especialização deverão ter 

carga mínima de 360 horas, modalidade Lato Sensu. O título do Curso de 

“Licenciatura em Enfermagem” não é considerado curso de Especialização Lato 

Sensu, de acordo com o que determina o item do Edital de Abertura. 

PROTOCOLO 31407090755-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA 

TOTAL DE 3,00 PARA 9,00. A banca defere o pedido de tempo de experiência, 

tendo em vista que o candidato, durante o período de recurso, entregou nova 

declaração da Prefeitura de Gravataí onde consta a data de emissão da declaração, 

onde comprova que o candidato permanece sendo servidor. A banca para deferir o 

pedido baseou-se no item 6.6.8 do Edital de Abertura que diz: por ocasião de 

recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para 

esclarecer ou complementar dados relativos a títulos já entregues. 

PROTOCOLO: 31407090760-2 RECURSO INDEFERIDO. Quanto ao Item 1: 

Conforme edital de abertura item 6.5.3.1 Residências, Especializações, Mestrados e 



Doutorados em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Pública e Saúde Coletiva: 

cópia autenticada do certificado, atestado ou declaração emitida pela instituição 

organizadora. Serão pontuados conforme o Anexo IV – Avaliação da Prova de 

Títulos item 1, 3, 4 e 5 em que a pontuação é total, ou seja, para garantir a nota é 

preciso estar com os cursos concluídos. A banca examinadora segue os critérios do 

Edital de Abertura, sendo que não é permitido notas de títulos parciais. O curso 

“Programa de Residência Integrada em Saúde Coletiva” tem sua previsão de 

conclusão em março de 2016, o que comprova não estar concluído, e não atende 

aos critérios do Edital de Abertura. Quanto ao Item 2 – Gestão ou Saúde da 

Família: Conforme edital de abertura item 6.5.5.3 para fins de contagem de tempo 

de experiência, será considerado ano o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

independentemente do dia de seu início. O tempo de experiência total apresentado 

na Declaração e no Atestado, totaliza 1 (um) ano e 11 (onze) meses e não está 

informando nos documentos o dia de início e o dia de término do tempo de 

experiência, conforme determina o item 6.5.5 do edital. A própria candidata coloca 

no Formulário de Relação de Títulos que para o atestado o tempo foi de 1 (um) ano 

e 7 (sete) meses o que está correto, e na Declaração 5 (cinco) meses, sendo que 

não está utilizando-se do mesmo critério de contagem. A contagem correta do 

tempo para esta Declaração, é 4 (quatro) meses de experiência. Quanto ao Item 

2 – Unidade Básica de Saúde: Conforme edital de abertura item 6.5.4 

Experiência Profissional na área de Saúde da Família e Comunidade, Saúde Pública 

e Saúde Coletiva, no cargo pretendido: a experiência profissional deverá ser 

comprovada através de um dos documentos descritos neste item, de forma 

inequívoca, sem emendas ou rasuras e item 6.5.5 a documentação requerida deve 

registrar a experiência profissional através da comprovação da lotação do candidato 

e da comprovação das atividades básicas desenvolvidas, além do período de 

atuação do mesmo, considerando a data de início e de término (dia, mês e ano), 

em que as desempenhou, tomando por base sempre o mínimo exigido no Anexo IV. 

O Título “Curso de Qualificação na Atenção Básica” não atende ao item 6.5.5 e suas 

alíneas, bem como a duração do curso foi de aproximadamente 3 meses, sendo que 

nesse caso, não atende ao item 6.5.5.3 para fins de contagem de tempo de 

experiência, será considerado ano o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

independentemente do dia de seu início. 

PROTOCOLO 31407090764-2. INDEFERIDO. A banca segue rigorosamente os 

critérios do edital de abertura que dá condições isonômicas para todos os 

candidatos do certame. Documentos não autenticados desrespeitam o item 6.4 "Os 

títulos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada, em envelope 

tamanho A4, acompanhada de 2 (duas) vias da respectiva relação discriminativa – 

Formulário da Relação de Títulos Entregues, que será disponibilizada conforme 

Cronograma de Execução, firmadas pelo candidato, sendo que uma delas deverá 

estar colada como capa IMESF Edital de Abertura – Concurso Público 01/2014 
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Informações: On-Line www.fundatec.org.br ou Fone (51) 3320-1016 do envelope." 

e item 6.6.1 "Todos os títulos deverão ser encaminhados em cópias autenticadas." 

PROTOCOLO 31407090759-4. RECURSO INDEFERIDO. Os títulos foram 

avaliados conforme exigência do Edital, principalmente no que se refere experiência 

profissional através da comprovação da lotação do candidato e da comprovação das 

atividades básicas desenvolvidas. A banca analisou o envio de documentação das 

http://www.fundatec.org.br/


comprovações de experiência de acordo com as atribuições do cargo estabelecidas 

no Edital de Abertura.  

PROTOCOLO 31407090763-2. RECURSO INDEFERIDO. Conforme itens 6.4.2.1 

“A escolha dos documentos para cada alínea, observada a quantidade máxima 

estipulada na tabela de títulos, é de inteira responsabilidade do candidato. A Banca 

Avaliadora analisará os documentos na alínea indicada no Formulário da Relação de 

Títulos Entregues”. O título enviado foi listado no item 1, não sendo pontuado pois 

a residência não está concluída. 

PROTOCOLO 31407090758-4. RECURSO DEFERIDO. ALTERA-SE A NOTA DE 9 

PARA 13. O título listado no item 5 encontra-se de acordo com os itens 

determinados em edital. 

PROTOCOLO 31407090742-6 e 31407090743-6. RECURSO INDEFERIDO.  A 

candidata não recebeu pontuação, pois a Fundatec não recebeu os títulos.  

 

Porto Alegre, 26  de março de 2015. 

 

Comissão de Concursos & Processos Seletivos Públicos. 


