
Grupo Hospitalar Conceição GHC/RS
(Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020)

  Justificativa para Manutenção/Alteração das Notas de Títulos  

Protocolo 59101275897 - Inscrição: 59101719033-5 - Nota alterada de 4,50 para 6,00
Técnico Enfermagem - ACEITO, Após a reavaliação da documentação, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 05/06/2015 a
12/05/2020 (data de emissão da declaração).

Protocolo 59101275915 - Inscrição: 59101719232-0 - Nota alterada de 0,00 para 1,40
Gamp - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 04/04/2019 a 05/06/2020.
Hospital Nossa Senhora da Conceição - ACEITO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101275930 - Inscrição: 59101719214-3 - Nota alterada de 3,30 para 5,80
Hospital Nossa Senhora das Gracas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o
período de 05/06/2015 a 16/07/2017 (desconsiderando os dias de período concomitante e considerando o período estipulado em edital para a experiência
profissional, que é de 05/06/2015 a 05/06/2020).
Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul - ACEITO, O título de experiência já foi pontuado anteriormente, ou seja, está está contabilizando pontuação,
portanto, não será considerado novamente.

Protocolo 59101275931 - Inscrição: 59101719332-7 - Nota mantida
Agente Comunitária de Saude - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.

Protocolo 59101275932 - Inscrição: 59101718999-3 - Nota alterada de 0,00 para 4,00
Instrumentação Cirurgica - ACEITO, Após análise a documentação complementar, aceita-se o título, pois ele está de acordo com o que o edital exige.

Protocolo 59101275934 - Inscrição: 59101719287-0 - Nota mantida
Especialização Em Centro Cirúrgico - NEGADO, Recurso indeferido, pois, sem o certificado, não há como fazer as conferências necessárias.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Poa - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de
comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o
caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101275936 - Inscrição: 59101718924-6 - Nota alterada de 0,00 para 4,00
Hospital Cardiologia - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 02/01/2017
a 05/09/2019.
Hospital Santa Ana - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 06/09/2019
(descontados dias de período concomitante) a 18/05/2020.

Protocolo 59101275947 - Inscrição: 59101719210-3 - Nota alterada de 0,00 para 1,10
Hsana - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 24/06/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101275950 - Inscrição: 59101719459-0 - Nota alterada de 0,00 para 4,10
Sidi - Atual - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 03/01/2017 a
05/06/2020.
Hps - ACEITO, A experiência não pôde ser comprovada pelas contribuições do extrato de INSS.

Protocolo 59101275965 - Inscrição: 59101719499-3 - Nota mantida
Residencial Monte Castello - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Santa Casa de Misericórdia - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101275996 - Inscrição: 59101718909-0 - Nota alterada de 0,00 para 2,10
Técnico Enfermagem Hospital Municipal de Novo Hamburgo - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de
comprovação de experiência, o período de 11/12/2018 a 01/02/2020, visto que o extrato de INSS demonstra contribuições até janeiro deste ano..
Técnico Enfermagem Santa Casa - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período
de 23/03/2018 a 10/12/2018 (desconsiderando dias de período concomitante).



Protocolo 59101276009 - Inscrição: 59101718925-6 - Nota alterada de 0,00 para 0,50
Transul Emergências Médicas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 17/12/2019 a
30/04/2020.
Unimed Poa - ACEITO, Experiência inferior a 30 dias, de acordo com o extrato do INSS.
Proaten - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período de 02/07/2015 a 31/08/2015
(considerando 30 dias completos).

Protocolo 59101276013 - Inscrição: 59101718961-9 - Nota alterada de 0,00 para 2,00
Hospital Nossa Senhora da Conceição - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período
de 04/01/2-17 a 29/12/2017.
Associação Encarnacion Blaya - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período de
02/09/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276061 - Inscrição: 59101719195-1 - Nota alterada de 0,00 para 0,90
Tecnico Em Enfermagem - Ghc - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a
13/03/2016.

Protocolo 59101276062 - Inscrição: 59101719944-9 - Nota alterada de 0,00 para 1,10
Ctps Santa Casa - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
07/07/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276076 - Inscrição: 59101719121-4 - Nota alterada de 4,00 para 7,10
Experiência Em Unidade de Internação Pós Cirúrgico Pucrs - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se, como período de
experiência, o período de 09/10/2017 a 10/10/2018.
Experiência Em Unidade de Internação Cuidados Prolongados Santa Ana - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se, como
período de experiência, o período de 11/10/2018 a 02/05/2019.
Experiência Em Centro Cirúrgico Santa Casa - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se, como período de experiência, o período
de 06/05/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276089 - Inscrição: 59101720343-3 - Nota mantida
Téc. Em Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Certificado-asec-hmd - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276093 - Inscrição: 59101720475-5 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Técnica de Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a
05/06/2020.

Protocolo 59101276110 - Inscrição: 59101719821-5 - Nota mantida
Experiencia Profissional - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, os mesmos documentos foram enviados em período
recursal, mas ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276144 - Inscrição: 59101720425-4 - Nota mantida
Especialização Em Instrumentação Cirúrgica - NEGADO,

Protocolo 59101276151 - Inscrição: 59101719899-2 - Nota alterada de 1,60 para 1,80
Enfermagem Em Hemoterapia - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de
Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas
horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Tecnico Em Enfermagem - ACEITO, Após analisar novamente o extrato de INSS, inclui-se mais dois meses de experiência, no período de 03/12/2018 a
05/06/2020.

Protocolo 59101276152 - Inscrição: 59101720815-5 - Nota mantida
Tecnico Em Enfermagem No Ghc Temporario - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em
atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.
Brigadista Hdjb - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro
item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.

Protocolo 59101276159 - Inscrição: 59101718963-9 - Nota alterada de 0,00 para 5,50
Hospital de Pronto Socorro de Canoas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o
período de 05/06/2015 a 29/03/2019.
Retina Center - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 04/07/2019 a
16/03/2020.
Hospital Mãe de Deus - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de
04/05/2020 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276178 - Inscrição: 59101720947-7 - Nota mantida
Exp Tec Enf - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades relacionadas com as
atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020, e item 6.6.2: Somente será considerada para pontuação a experiência
profissional de meses completos, considerando o período de 30 (trinta) dias.
Exp Tec Enfe - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato



Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Exp Tec - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da
Cert Aph - NEGADO,

Protocolo 59101276182 - Inscrição: 59101720989-0 - Nota mantida
Enfermagem Em Urgência E Emergência - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico
de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas
horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Hospital Santa Casa de Porto Alegre - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276186 - Inscrição: 59101718910-8 - Nota mantida
Certificado Instrumentação Cirúrgica - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de
Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, o curso enviado não se
encaixa na categoria exigida.
Ctps - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente.
Certificados: Coren, Hcpa, Sobecc, Unisinos, Sobest, Sben. (11 Títulos) - NEGADO, A alínea de experiência profissional é exclusivamente para
experiências profissionais. Além disso, de acordo com edital, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de
Certificados: Sobecc, Hcpa, Unisinos, Coren. (10 Títulos). - NEGADO,
Certificados: Coren, Hsl Puc/rs, Unisinos, Baxter, Hcpa. (11 Títulos). - NEGADO,

Protocolo 59101276220 - Inscrição: 59101719727-8 - Nota mantida
Santa Casa - Hcsa - NEGADO, Mesmo com o envio da declaração, que é de uma instituição particular, a candidata deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276224 - Inscrição: 59101718973-7 - Nota alterada de 5,20 para 5,60
Hospital São Lucas da Pucrs - ACEITO, Ratifica-se o tempo de experiência já pontuado anteriormente, que está de acordo com o período que a candidata
apresenta.
Hospital Nossa Senhora da Conceição - ACEITO, Após reanálise documentação, reconsidera-se o período de 14/12/2016 a 08/12/2017.
Ubea Hospital São Lucas da Pucrs - ACEITO, Após reanálise da documentação, considera-se o período de 19/02/2018 a 05/06/2020. Cumprimenta-se a
candidata pela honestidade em relação ao recurso impetrado.

Protocolo 59101276272 - Inscrição: 59101719993-0 - Nota mantida
Técnico de Enfermagem Em Unidade de Internação, Com Carga Horária de 180 Horas Mensais - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo
com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da
CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos
últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276277 - Inscrição: 59101721348-0 - Nota mantida
Ctps - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276332 - Inscrição: 59101721701-6 - Nota alterada de 4,00 para 9,00
Ctps Contrato Funilaria Abaete - Tec. Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 05/06/2015 a 09/03/2018.
Ctps Clinica Moinhos de Vento - Tec. Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 12/11/2018 a 26/06/2019.
Ctps Hospital Vila Nova - Tec. Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência,
o período de 08/02/2020 a 08/05/2020 (descontados dias de período concomitante).
Ctps Contrato Inst. Cardiologia - Tec. Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 27/06/2019 a 07/02/2020 (descontados dias de período concomitante).

Protocolo 59101276335 - Inscrição: 59101721707-6 - Nota mantida
Experiência Profissional - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Experiência Profissional Ii - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Ctps - NEGADO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuad
Ctps Verso - NEGADO,

Protocolo 59101276354 - Inscrição: 59101720772-7 - Nota mantida
Imesf - NEGADO, 6.9.1.1 Os documentos complementares deverão ser encaminhados pelo Formulário Online de Recurso. 6.9.2 No período de recursos, não
serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.



Protocolo 59101276359 - Inscrição: 59101720646-5 - Nota alterada de 0,00 para 5,60
Hospital Sao Lucas da Pucrs - ACEITO, Primeiramente, é importante destacar que o edital, em qualquer processo seletivo, deve ser atentamente lido para
que não haja dúvidas dos procedimentos que devem ser seguidos. As formas de comprovação de experiência estavam todas detalhadas em edital. Além disso, o
formulário tem capacidade para receber até três arquivos por alínea, e um arquivo em PDF, por exemplo, pode ter muitas páginas, basta, para isso, agrupá-las.
Dito isso, após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de 05/06/2015 a
12/11/2019.
Hospital Cardiologia - ACEITO, Primeiramente, é importante destacar que o edital, em qualquer processo seletivo, deve ser atentamente lido para que não
haja dúvidas dos procedimentos que devem ser seguidos. As formas de comprovação de experiência estavam todas detalhadas em edital. Além disso, o
formulário tem capacidade para receber até três arquivos por alínea, e um arquivo em PDF, por exemplo, pode ter muitas páginas, basta, para isso, agrupá-las.
Dito isso, após aná

Protocolo 59101276366 - Inscrição: 59101721178-0 - Nota mantida
Instituto Cardiologia - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Santa Helena - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276383 - Inscrição: 59101719151-9 - Nota mantida
Técnica de Enfermagem Internação Adulto - NEGADO, O candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do
Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente. Os
documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente assinadas e com o carimbo da instituição; c) Certificados ou
declarações emitidas pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; d) Certificados ou declarações com assinatura digital desde que
contenham código de autenticidade eletrônico; Assim, o documento apresentado como extrato de INSS não pode ser validado como um documento oficial.

Protocolo 59101276391 - Inscrição: 59101721074-2 - Nota mantida
Instrumentação Cirúrgica - NEGADO, O edital de abertura deixa claro que os cursos aceitos serão aqueles de Pós-técnico de Enfermagem ou de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Para esses, o certificado traz exatamente o tipo de curso
que foi realizado, portanto, a qualificação não se enquadra na modalidade exigida em edital.

Protocolo 59101276407 - Inscrição: 59101719699-8 - Nota mantida
Irmandade Santa Casa de Poa - NEGADO, Como o requisito não foi aceito, não tem como a pontuação ser atribuída. Além disso, não foi entregue item
obrigatório de acordo com o Edital, - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101276421 - Inscrição: 59101719990-0 - Nota mantida
Santa Casa de Misericordia Porto Alegre - NEGADO, Os documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente
assinadas e com o carimbo da instituição; c) Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; d)
Certificados ou declarações com assinatura digital desde que contenham código de autenticidade eletrônico; Assim, o documento apresentado como extrato de
INSS não pode ser validado como um documento oficial.

Protocolo 59101276431 - Inscrição: 59101721905-0 - Nota alterada de 0,00 para 5,00
Kinder Centro de Integração da Criança Especial - ACEITO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional
em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.
Associação de Literatura E Beneficência Hospital Banco de Olhos - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de
experiência, o período de 05/06/2015 a 16/11/2017.
Associação Educadora São Carlos Hospital Santa Ana - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o
período de 03/09/2018 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276443 - Inscrição: 59101721941-3 - Nota alterada de 0,00 para 1,20
Técnica Em Enfermagem - Santa Casa de Misericórdia - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o
período de 10/06/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276473 - Inscrição: 59101719948-9 - Nota mantida
Extrato Inss - NEGADO, Documento já foi avaliado e não receberá pontuação exclusivamente.
Carteira de Trabalho - NEGADO, Documento já foi avaliado e não receberá pontuação exclusivamente.
Técnico de Enfermagem (coletadora) - NEGADO, De acordo com o edital, 6.6.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na
função do cargo pleiteado. Assim, caso o cargo descrito na Carteira de Trabalho seja diferente do cargo pleiteado, ou não conste a área de atuação, é
necessário também o envio da Declaração, conforme modelo do subitem 6.6.6, do empregador informando a área de atuação, a descrição das atividades básicas
desenvolvidas e o tempo total de serviço.

Protocolo 59101276478 - Inscrição: 59101720541-8 - Nota mantida
Técnico de Enfermagem Emergência - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Curso de Pcr - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na Tabela de Avaliação para Técnico de Enfermagem (Generalista), será aceito Curso Pós-técnico
de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem. Ou seja, o título enviado não é Curso Pós-técnico de Enfermagem ou
Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem com carga horária mínima de 300h.
Pcr - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS

Protocolo 59101276495 - Inscrição: 59101719002-0 - Nota mantida
Hospital Nossa Sra da Conceição - NEGADO, O extrato previdenciário está fragmentando, o que impossibilita a confirmação da veracidade das informações
descritas na carteira.
Hospital Sao Lucas da Pucrs - NEGADO, Declarações de instituições privadas, deve-se encaminhar, obrigatoriamente, TODOS OS DOCUMENTOS citados
abaixo: - Declaração, conforme modelo do subitem 6.6.6, do contratante que informe a área de atuação, a descrição das atividades básicas desenvolvidas e o



tempo total de serviço, e - Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias - Sem apresentação do Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS. Assim, sem o extrato de INSS, que veio fragmentado, não é possível pontuar o documento.

Protocolo 59101276500 - Inscrição: 59101720098-2 - Nota alterada de 0,00 para 3,50
Fundação de Saúde Sapucaia do Sul - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência
profissional, o período de 06/07/2017 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276552 - Inscrição: 59101721645-1 - Nota alterada de 0,00 para 2,80
Hospital Santa Casa - ACEITO, O documento apresentado não se enquadra no período estipulado em edital para experiência profissional: 05/06/2015 a
05/06/2020.
Hospital Conceição - ACEITO, O documento apresentado não se enquadra no período estipulado em edital para experiência profissional: 05/06/2015 a
05/06/2020.
Hospital de Clinicas - ACEITO, Os documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente assinadas e com o carimbo da
instituição; c) Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; d) Certificados ou declarações com
assinatura digital desde que contenham código de autenticidade eletrônico; Assim, o documento apresentado como extrato de INSS não pode ser validado como
um documento oficial.
Hospital Militar - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 01/02/2018 a 05/06/2020.
Hospital Mae de Deus - ACEITO, Os documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente assinadas e com o carimbo da
instituição; c) Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que

Protocolo 59101276553 - Inscrição: 59101719685-0 - Nota alterada de 0,00 para 4,90
Expências Profissionais - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 09/05/2016 a
05/06/2020.

Protocolo 59101276566 - Inscrição: 59101721288-5 - Nota alterada de 4,00 para 9,50
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, pra fins de experiência, o
período de 05/06/2015 a 19/07/2019.
Hospital Moinhos de Vento - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/08/2019 a
01/11/2019.
Fundação Universitária de Cardiologia - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de
10/02/2020 a 05/06/2020.

Protocolo 59101276583 - Inscrição: 59101720469-7 - Nota alterada de 0,00 para 5,20
Experiência Profissional - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, os períodos não concomitantes e
dentro do prazo de 05/06/2015 a 05/06/2020 descritos em duas das três CTPS enviadas.

Protocolo 59101276585 - Inscrição: 59101719598-0 - Nota mantida
Ctps Digital - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276589 - Inscrição: 59101722316-1 - Nota mantida
Experiência 4 - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Experiência 5 - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276610 - Inscrição: 59101719887-4 - Nota alterada de 4,00 para 8,40
Tecnica Em Enfermagem Co - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período de
03/10/2016 a 05/06/2020.
Tecnica de Enfermagem - ACEITO, Experiência negada, pois o extrato não mostra o período em questão.

Protocolo 59101276619 - Inscrição: 59101720673-0 - Nota alterada de 0,00 para 4,20
Santa Casa de Caridade de Bagé - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a
11/12/2018.

Protocolo 59101276625 - Inscrição: 59101721809-3 - Nota alterada de 0,00 para 0,60
Ecoclinica - ACEITO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições
específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.
Lar Luz E Paz - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 14/02/019 a 08/07/2019.
Hospital de Portão - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, 6.6.2 Somente será considerada para pontuação a experiência profissional de meses
completos, considerando o período de 30 (trinta) dias.
Sinoscom - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 20/01/2020 a 18/04/2020.

Protocolo 59101276668 - Inscrição: 59101722530-2 - Nota mantida
Uti Neonatal - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Egregora Residencial Geriátrico Ltda - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Aesc Hospital Mãe de Deus - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a



Protocolo 59101276674 - Inscrição: 59101720403-8 - Nota alterada de 0,00 para 3,90
Experiencia Profissional - ACEITO, Após análise da documentação complementar (extrato de INSS), aceita-se, para fins de experiência, o período de
06/05/2015 a 30/08/2018.
Trabalho Atual - ACEITO, A experiência descrita na carteira de trabalho não condiz com o do cargo pleiteado. Além disso, faltam partes de identificação da
carteira de trabalho.

Protocolo 59101276677 - Inscrição: 59101720421-4 - Nota alterada de 0,00 para 5,70
Ppp Hospital Santa Casa - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período
de 05/06/2015 a 16/11/2016.
Ppp Fundação Municipal de Saude de Canoas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência profissional, o período de 05/12/2016 a 23/03/2020.

Protocolo 59101276696 - Inscrição: 59101718951-0 - Nota mantida
Hospital Nossa Senhora da Conceiçao - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, Item 6.8, alínea u), título fora do prazo estabelecido: 05/06/2015 a
05/06/2020.
Hospital Sao Lucas da Pucrs - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Cardiologia - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
Hospital Nossa Senhora da Coneiçao - NEGADO,

Protocolo 59101276704 - Inscrição: 59101722216-4 - Nota mantida
Esperiência Profissional - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276706 - Inscrição: 59101719583-2 - Nota mantida
Especialização Inst Cirurgica - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos
entregues em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação
Especialização Cirurgica - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues
em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação
Hosp Vila Nova - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Hosp Brigada Militar - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de regis

Protocolo 59101276710 - Inscrição: 59101719642-7 - Nota alterada de 0,00 para 5,50
Declaracao de Tempo E Local de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o
período de 05/06/2015 a 09/01/2020.
Ctps - ACEITO, Título faz parte de outra experiência já pontuada.

Protocolo 59101276715 - Inscrição: 59101721599-5 - Nota mantida
Tecnico - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276748 - Inscrição: 59101720752-0 - Nota mantida
180hs - NEGADO, o documento apresentado no período recursal não é Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos
últimos 30 dias.
Emprego Atual - NEGADO, o documento apresentado no período recursal não é Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social,
nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101276765 - Inscrição: 59101722682-0 - Nota mantida
Instrumentação Cirúrgica - NEGADO, O verso do documento não foi enviado, assim, não há como pontuá-lo, tendo em vista que a parte da frente do
certificado não traz informações suficientes sobre carga horária e a modalidade do curso.

Protocolo 59101276809 - Inscrição: 59101720005-9 - Nota mantida
Hospital Santa Casa de Misericordia - NEGADO, Mesmo com a documentação complementar, falta página de identificação e o Extrato Previdenciário emitido
pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias, para que se possa fazer a conferência correta.
Hospital Nossa Senhora da Conceição - NEGADO, Mesmo com a documentação complementar, falta página de identificação e o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias, para que se possa fazer a conferência correta.
Hospital São Lucas Puc - NEGADO, Mesmo com a documentação complementar, falta página de identificação e o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ?
Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias, para que se possa fazer a conferência correta.
Rede de Hoteis Piratini - NEGADO, Mesmo com a documentação complementar, falta página de identificação e o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ?
Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias, para que se possa fazer a conferência correta.

Protocolo 59101276826 - Inscrição: 59101722784-8 - Nota mantida
Técnica de Enfermagem Em Hemodiálise - NEGADO, Os documentos enviados como documentação são documentos novos e, segundo edital, não serão
avaliados em período de recurso. Quanto ao título original, foi enviado uma declaração, mais páginas da carteira de trabalho, o que não é suficiente, de acordo
com o edital, para que se possa pontuar. Para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do
empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do
Seguro Social, dos últimos 30 dias.



Protocolo 59101276852 - Inscrição: 59101718920-6 - Nota mantida
Carteira de Trabalhoctps - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276859 - Inscrição: 59101719770-9 - Nota mantida
Ceertif Agente de Saude - NEGADO, O curso, pelo que apresenta o certificado, faz parte do Curso Técnico em Enfermagem, portanto não pode ser aceito.
De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio
para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas.
Certificado Pcr - NEGADO, O título não será avaliado, pois não é uma experiência profissional, conforme alínea do formulário.
Exériencia Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Experiencia Clinica Cardiologica - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das fol

Protocolo 59101276873 - Inscrição: 59101722274-3 - Nota mantida
Ctps - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276894 - Inscrição: 59101719435-4 - Nota alterada de 0,00 para 5,70
Experiencia Profissional - ACEITO, Após análise da documentação complementar, foi possível considerar os seguintes períodos não concomitantes e que
estão registrados no extrato de INSS: de 05/06/2015 a 26/07/2016 e de 24/10/2016 a 05/06/2020.
Auxiliar Banco Sangue - ACEITO, O curso apresentado é parte do Curso técnico em enfermagem, como consta no próprio certificado. De acordo com o edital
de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de
Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, o curso enviado se encaixa na categoria exigida.
Agente de Saude - ACEITO, A alínea de experiência profissional é exclusiva para experiências profissionais.

Protocolo 59101276895 - Inscrição: 59101719449-2 - Nota mantida
Bls - NEGADO, A alínea de cursos não pontua experiência profissional. Além disso, não serão considerados novos documentos para avaliação em período
recursal.
Curso de Ventilação Mecanica - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos
entregues em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.

Protocolo 59101276903 - Inscrição: 59101721871-0 - Nota mantida
Hospital Moinhos de Vento (hospital Restinga Extremo Sul) - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de
comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o
caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Vila Nova (hospital Restinga Extremo Sul) - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de
comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o
caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Fundação Universitária Cardiologia Porto Alegre (trabalho Atual) - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - NEGADO,

Protocolo 59101276910 - Inscrição: 59101721679-6 - Nota mantida
Carga Horária de Cursos Na Santa Casa de Poa - NEGADO, A alínea de experiência profissional é exclusivamente para experiência profissional. Além
disso, de acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível
Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos
cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Curso Hmv - NEGADO, A alínea de experiência profissional é exclusivamente para experiência profissional. Além disso, de acordo com o edital de abertura, na
tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com
carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria
exigida.
Curso Hmv Até O Momento - NEGADO, A alínea de experiência profissional é exclusivamente para experiência profissional. Além disso, de acordo com o
edital de a
Tempo de Trabalho Santa Casa de Poa 4 Anos E 9 Meses. Unidade de Internação Pediátrica, Pacientes Cardiopatas, Oncológicos,
Respiratórios E Diversas Outras Patologias. Breves Experiência Na Uti E Emergência Pediátrica - NEGADO,
1 Ano de Experiência Em Emergência Pediátrica Hospital Moinhos de Vento, Breves Experiências Na Uti, Unidade de Internação Adulto E
Pediátrico. Estou Até O Momento Nessa Instituição - NEGADO,

Protocolo 59101276912 - Inscrição: 59101721693-2 - Nota mantida
Tecnico de Enfermagem - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades relacionadas
com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.
Tecnico de Enfermagem Ui - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Tecnico de Enfermagem Geral - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas
que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar
o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do
Tecnico de Enfermagem Uti Pediatrica - NEGADO,
Tecnico de Enfermagem Cti Adulta - NEGADO,
Tecnico de Enfermagem Uti Adulta - NEGADO,

Protocolo 59101276926 - Inscrição: 59101722981-2 - Nota mantida



Hospital Mãe de Deus - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital São Lucas da Puc/rs - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, a Declaração de entidade particular deve estar acompanhada de Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias. Portanto, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276947 - Inscrição: 59101719796-5 - Nota mantida
Contrato - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, o candidato deveria enviar também o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Carteira de Trabalho - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276962 - Inscrição: 59101722096-5 - Nota mantida
Carteira de Trabalho Digital - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101276967 - Inscrição: 59101722314-1 - Nota mantida
Aesc Hospital Mãe de Deus - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias.
Puc - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias.
Unimed Poa - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrat

Protocolo 59101276971 - Inscrição: 59101720237-8 - Nota alterada de 0,00 para 4,70
Fundação Univ.card - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se, para fins de experiência, o período de 05-06-2015 a 01-02-2018.
Hospital Nossa Senhora da Conceição - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se, para fins de experiência, o período de 07-
02-2018 a 07-02-2019.
Assoc. Func. Publ do Estado do Rgs - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se, para fins de experiência, o período de 14-10-
2019 a 06-02-2020.

Protocolo 59101276986 - Inscrição: 59101720574-2 - Nota mantida
Comprovante de Tempo de Serviço - NEGADO, Os documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente assinadas e
com o carimbo da instituição; c) Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; d) Certificados ou
declarações com assinatura digital desde que contenham código de autenticidade eletrônico; Assim, o documento apresentado como extrato de INSS não pode
ser validado como um documento oficial.
Declaração de Tempo de Serviço - NEGADO, Os documentos, para serem validados, deverão: b) Certificados ou declarações devidamente assinadas e com
o carimbo da instituição; c) Certificados ou declarações emitidas pela internet desde que contenham código de autenticidade eletrônico; d) Certificados ou
declarações com assinatura digital desde que contenham código de autenticidade eletrônico; Assim, o documento apresentado como extrato de INSS não pode
ser validado como um documento oficial.

Protocolo 59101277001 - Inscrição: 59101721987-6 - Nota alterada de 0,00 para 4,50
Técnico de Enfermagem Cardiologia - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 01/03/2016
a 29/05/2016.
Técnico Em Enfermagem Hnsc 2 - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 16/11/2016 a
16/10/2017.
Técnico Em Enfermagem Hmd - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 17/10/2017 a
05/06/2020.

Protocolo 59101277004 - Inscrição: 59101723060-7 - Nota mantida
Aph - NEGADO, De acordo com Edital de Abertura, Item 6.4.1: Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de
Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Ou seja, a soma de carga horária não era possível visto a modalidade de curso que o edital exigia.
Uti - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente. Caso a forma de comprovação fosse a forma 5 (declaração de instituição privada), mesmo assim, a declaração de INSS deveria
ser enviada.

Protocolo 59101277008 - Inscrição: 59101720846-0 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Declaração de Experiência - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a
05/06/2020.
Cursos Realizados Pós Técnico de Enfermagem - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-
técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de
cargas horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.

Protocolo 59101277011 - Inscrição: 59101721454-5 - Nota alterada de 4,60 para 4,70
Experiência Profissional - ACEITO, A experiência profissional do período de 05/06/2015 a 07/03/2019 (data que consta no extrato e que se aproxima da
data de demissão do PPP) já havia sido pontuada em outra alínea com outro documento, contudo, ao recalcular o período, percebe-se que havia um mês a
menos, que agora se atribui à candidata.
Experiência Prof. - ACEITO, Experiência profissional já pontuada, período de 01/04/2020 a 05/06/2020.



Protocolo 59101277015 - Inscrição: 59101720542-8 - Nota mantida
Tecnico de Enfermagem No Hospital Moinhos de Vento - NEGADO, O documento complementar é ilegível, o que impossibilita a análise e verificação de
período de experiência.

Protocolo 59101277016 - Inscrição: 59101721210-8 - Nota alterada de 0,00 para 0,10
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se o período de
experiência.

Protocolo 59101277024 - Inscrição: 59101723156-6 - Nota alterada de 0,00 para 8,50
Diploma Bachael Em Enfermagem - ACEITO, O edital de abertura traz claramente a categoria de cursos aceitos, que são: Curso de Pós-técnico em
enfermagem ou curso de especialização em nível médio, portanto, graduação não se enquadra na categoria.
Carteira de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, os períodos de 05/06/2015 a 25/01/2018
e de 22/04/2019 a 05/06/2020.
Declaração Hospital Cardiologia - ACEITO, A experiência já foi pontuada com o registro da carteira de trabalho.

Protocolo 59101277032 - Inscrição: 59101722400-0 - Nota alterada de 0,00 para 3,80
Diploma Instrumentação - ACEITO, A documentação complementar não condiz com o título original.
Técnica São Lucas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 18/06/2018 a 06/06/2020.
Técnico Serviço de Investigação Diagnostica Sidi Ltda. - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o
período de 21/02/2017 a 15/06/2018.

Protocolo 59101277033 - Inscrição: 59101719734-6 - Nota alterada de 0,00 para 5,10
Tecnico de Enfermagem Clinica Gramado - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se o período de experiência de 05/06/2015 a
02/09/2019.
Tecnico de Enfermagem Hospital de Clinicas de Porto Alegre - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, 6.6.2 Somente será considerada para
pontuação a experiência profissional de meses completos, considerando o período de 30 (trinta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que
não concomitantes.
Tecnico de Enfermagem Associação Encarnação Blaya - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, 6.6.2 Somente será considerada para pontuação
a experiência profissional de meses completos, considerando o período de 30 (trinta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não
concomitantes.

Protocolo 59101277046 - Inscrição: 59101722669-4 - Nota mantida
Titulo de Especialista Em Urgencia E Emergencia - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, item 6.9.2, No período de recursos, não serão aceitos:
a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.

Protocolo 59101277057 - Inscrição: 59101723214-0 - Nota mantida
Hospital Moinhos de Vento - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro
Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101277060 - Inscrição: 59101723211-0 - Nota alterada de 0,00 para 5,70
Técnico de Enfermagem - Oncologia - ACEITO, Como foi enviado o Extrato Previdenciário, foi possível complementar e confirmar as informações
apresentadas na Declaração.
Unidade de Internação - Adulto E Pediatrico - ACEITO, Como foi enviado o Extrato Previdenciário, foi possível complementar e confirmar as informações
apresentadas na Declaração.
Uti - ACEITO, Do dia 20/05/2020 até 05/06/2020 (Data limite para aceitar a experiência profissional) não fecha 30 dias de experiência profissional.

Protocolo 59101277062 - Inscrição: 59101719463-9 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Experiência Profissional - ACEITO, Após análise recursal, considera-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277102 - Inscrição: 59101723239-7 - Nota mantida
Aperfeiçoamento Em Uti Prática E Teórica - NEGADO,
Técnico de Enfermagem do Trabalho - NEGADO,
Técnico de Enfermagem Home Care - NEGADO,

Protocolo 59101277114 - Inscrição: 59101722581-3 - Nota alterada de 0,00 para 3,50
Hospital Moinhos de Vento - ACEITO, Como foi enviado o Extrato Previdenciário, foi possível complementar e confirmar as informações apresentadas na
Declaração.
Hospital Beneficiencia Portuguesa - ACEITO, Como foi enviado o Extrato Previdenciário, foi possível complementar e confirmar as informações
apresentadas na Declaração.

Protocolo 59101277161 - Inscrição: 59101720034-3 - Nota alterada de 0,00 para 3,00
Fundação de Saúde Sapucaia do Sul - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o
período de 06/12/2017 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277171 - Inscrição: 59101722619-3 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Experiência Profissional - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de
05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277187 - Inscrição: 59101722105-9 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Experiência - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277199 - Inscrição: 59101723409-7 - Nota mantida
Fund Univ Cardiologia Porto Alegre - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Divina Providência - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o



Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277201 - Inscrição: 59101722655-6 - Nota mantida
Títulos - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas horárias não é possível de ser
realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Tec.enfermagem Cti A - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Cti A Tec Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da

Protocolo 59101277206 - Inscrição: 59101722918-5 - Nota mantida
Técnico de Enfermagem Hospital Moinhos de Vento Emergência - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a
forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim,
se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo
com documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Técnico de Enfermagem Centro Clínico Gaúcho - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação
1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o
candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Técnica de Enfermagem Hospital Nossa Senhora da Conceição - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a
Técnica de Enfermagem Hospital de Clínicas Porto Alegre - NEGADO,

Protocolo 59101277208 - Inscrição: 59101721626-5 - Nota alterada de 4,00 para 9,50
Hospital Militar Area de Porto Alegre - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período
de 01/02/2018 a 05/06/2020.
Pagina da Ctps Digital das Experiências - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência
profissional, o período de 13/10/2015 a 08/08/2016 e de 12/08/2016 a 18/01/2018.

Protocolo 59101277214 - Inscrição: 59101722887-5 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Carteira de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277218 - Inscrição: 59101720507-5 - Nota mantida
Experiencia Na Função Tecnico de Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação
1, além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o
candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277220 - Inscrição: 59101719866-8 - Nota alterada de 0,00 para 0,00
Carteira de Trabalho - ACEITO, Há divergência entre a data de admissão da CTPS e a data de admissão do extrato de INSS. Além disso, a data de admissão
da carteira é anterior à formação. Por essa razão, considera-se o período do extrato, de 03/02/2020 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277223 - Inscrição: 59101721462-3 - Nota mantida
Extrato Previdenciário - NEGADO, Título já avaliado e pontuado em outra alínea.
Certificado de Participação Nas Ações de Treinamento Promovidas Pela Educação Corporativa - NEGADO, Conforme edital de abertura, Item
6.4.1, somente serão aceitos Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária
mínima de 300 horas.

Protocolo 59101277226 - Inscrição: 59101723328-6 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Técnico de Enfermagem - ACEITO, Todas as formas de comprovação estavam detalhadas em edital. Após análise da documentação complementar, aceita-
se, para fins de comprovação de experiência, o período de 05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277232 - Inscrição: 59101722559-9 - Nota alterada de 0,00 para 0,80
Cnis - ACEITO, Documento avaliado e já pontuado em outra alínea.
Carteira de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
07/10/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277241 - Inscrição: 59101719415-8 - Nota alterada de 0,00 para 5,80
Associação Hospitalar Moinhos de Vento - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o
período de 05/06/2015 a 02/07/2018.
Fator Funcional Serviço de Saúde - ACEITO, Título com período concomitante a outro já avaliado e pontuado.
Hospital Nossa Senhora da Conceição - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o
período de 03/07/2018 (retirado o período concomitante) a 01/02/2019.
Instituto de Cardiologia - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de
25/03/2019 a 05/06/2020.
Assoc Func Publ do Estado do Rgsul - ACEITO, Título com período concomitante a outro já avaliado e pontuado.
Irmandade Santa Casa de Misericórdia - ACEITO, Título com período concomitante a outro já avaliado e pontuado.

Protocolo 59101277245 - Inscrição: 59101721976-8 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Carteira de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência profissional, o período de 05/06/2015 a
05/06/2020.

Protocolo 59101277251 - Inscrição: 59101722980-2 - Nota mantida
Aph - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca
de títulos; d) novos títulos para pontuação. Além disso, o título em questão não se enquadra nos critérios estabelecidos em edital.



Protocolo 59101277294 - Inscrição: 59101719600-4 - Nota alterada de 0,00 para 4,50
Contrato de Trabalho Com Registro Em Ctps - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência o período de
05/06/2015 a 21/12/2015 (o restante do período é concomitante a outra experiência).
Contrato de Trabalho Puc Com Anotação Na Ctps - ACEITO, A experiência é inferior a 30 dias.
Contrato de Trabalho Fspnh Com Anotação Na Ctps - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o
período de 22/12/2015 a 12/03/2018.
Contrato de Trabalho Hospital Municipal de Nh Com Anotação Na Ctps - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins
de experiência, o período de 21/05/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277309 - Inscrição: 59101719594-0 - Nota alterada de 3,90 para 5,50
Ubea Hospital São Lucas da Pucrs - ACEITO, Após reanalisar os documentos, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a 18/10/2016.

Protocolo 59101277348 - Inscrição: 59101721008-5 - Nota mantida
2 Declaração - NEGADO, Não foi possível abrir o arquivo anexado e enviado no período de recurso. Por isso, a declaração de experiência não será aceita.

Protocolo 59101277367 - Inscrição: 59101721949-3 - Nota mantida
Técnico Em Enfermagem - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues
em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.

Protocolo 59101277371 - Inscrição: 59101720251-4 - Nota mantida
Aesc - Hospital Universitário - 88.625.686/0020-10 - Canoas - Rs - Admissão 07/04/2014 - Atual - NEGADO, De acordo com o registro d CTPS, o
extrato de INSS apresenta como última remuneração o mês 11/2016, por isso a soma de 17 meses.

Protocolo 59101277384 - Inscrição: 59101723492-0 - Nota mantida
Experiência Ernesto Dornelles - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas
que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar
o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277399 - Inscrição: 59101722496-4 - Nota alterada de 0,00 para 4,30
Carteira de Trabalho - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 07/11/2016
a 05/06/2020.

Protocolo 59101277416 - Inscrição: 59101722140-1 - Nota alterada de 0,00 para 4,00
Certificado Especialização Em Instrumentação Cirúrgica - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito
Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, o
curso enviado não se encaixa na categoria exigida.
Experiência Associação Portuguesa Beneficência - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 25/01/2017 a 07/08/2017.
Experiência Hospital Santa Casa de Misericórdia (trabalhando Atualmente) - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se,
para fins de comprovação de experiência, o período de 08/08/2017 a 05/06/2020.
Extrato Previdenciário Emitido Pelo Inss - ACEITO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuado individualmente.
Identificação Ctps - ACEITO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuado individualmente.

Protocolo 59101277420 - Inscrição: 59101722957-8 - Nota mantida
Grupo Hospitalar Conceição - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Residencial Rio Branco Ltda - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277427 - Inscrição: 59101722812-8 - Nota alterada de 0,00 para 0,90
Experiência Profissional Como Técnico Em Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação
de experiência, o período de 01/09/2019 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277431 - Inscrição: 59101720103-6 - Nota mantida
Cuidados Com Paciente Intubados - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de
Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas
horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Carrinho de Parada - NEGADO, O arquivo anexado não é uma forma de comprovação de experiência. Além disso, de acordo com o edital de abertura, ite
6.9.2, No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c) troca de títulos; d)
novos títulos para pontuação.
Centro de Material E Esterilização - NEGADO, 6.9.2 No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos corrompidos; b) alteração de títulos
entregues em outro item; c) troca de títulos; d) novos títulos para pontuação.
Técnico de Enfermagem - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, ite 6.9.2, No período de recursos, não serão aceitos: a) reenvio de arquivos
corrompidos; b) alteração de títulos entregues em outro item; c)

Protocolo 59101277448 - Inscrição: 59101722518-6 - Nota mantida
Experiência Profissional Hospitalar - NEGADO, De acordo com o Edital de Abertura, para a f) FORMA DE COMPROVAÇÃO 5 - Declarações de instituições
privadas, dever-se-ia encaminhar, além da declaração da instituição, o extrato de INSS.

Protocolo 59101277455 - Inscrição: 59101723205-2 - Nota mantida
Hospital Bruno Born - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.



Prefeitura de Tramandai - NEGADO, O edital de abertura traz 6 formas de comprovação de experiência. A documentação enviada não abrange nenhuma
delas, portanto, não será aceita.
Fundacao Saude de Canoas - NEGADO, O edital de abertura traz 6 formas de comprovação de experiência. A documentação enviada não abrange nenhuma
delas, portanto, não será aceita.
Gamp - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato dever

Protocolo 59101277472 - Inscrição: 59101722075-9 - Nota mantida
Experiência Profissional - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. As declarações devem ser oficiais e passíveis de verificação
eletrônica.

Protocolo 59101277479 - Inscrição: 59101719340-5 - Nota alterada de 0,00 para 5,20
Experiencia 1 - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a 01/12/2016
(considerando que novembro foi o último mês de contribuição previdenciária).
Experiencia 2 - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 01/08/2017 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277509 - Inscrição: 59101723275-0 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio - ACEITO, Devido à apresentação do Extrato Previdenciário, foi possível confirmar e comprovar as
informações apresentadas anteriormente na CTPS.
Unimed - ACEITO, De acordo com Edital, item 6.8, não serão pontuados documentos: x) de períodos concomitantes; sendo assim, recurso indeferido.

Protocolo 59101277523 - Inscrição: 59101722795-6 - Nota mantida
Hospital Divina Providência/técnico de Enfermagem ( Instrumenador Cirúrgico - NEGADO,

Protocolo 59101277533 - Inscrição: 59101719680-0 - Nota mantida
Workshop de Disturbio do Assoalho Pévico - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Jornada Científica de Integração Regional Sul - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Treinamento de Prevenção E Combate A Princípio de Incêndios - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Jornada Gaúcha de Neurologia E Neurocirurgia - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Jornada da Neurofisiologia Clínica - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Congresso Internacional de Fisioterapia - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Integrafisio- Workshop Em Educação Em Dor A Pacientes Com Lombalgia - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência
profissional.
Instrumentação Cirurgica - NEGADO, Além de não ser um curso conforme o estabelecido em Edital (Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem), ele não tem a cargo horária mínima, ou seja, 300h.
Reanimação Cardiorespiratória Avançada - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Treinamneto de Prevenção de Combate A Princípio de Incendio - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.
Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia Toracica - NEGADO, Documento apresentado não se refere à experiência profissional.

Protocolo 59101277540 - Inscrição: 59101720171-3 - Nota mantida
Tecnico de Enfermagem No Serviço de Investigação Diagnóstic Sidi Ltda - NEGADO, Conforme Edital, ainda falta o Extrato Previdenciário emitido
pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101277545 - Inscrição: 59101720757-0 - Nota mantida
Técnico de Enfermagem Bloco Cirúrgico E Cme - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ?
Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.
Técnico de Enfermagem Internação, Bloco Cirúrgico E Cme - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo
INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.
Técnico de Enfermagem Saúde Primária Ubs - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto
Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.
Técnico de Enfermagem Unidade de Internação - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ?
Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101277557 - Inscrição: 59101722583-3 - Nota alterada de 4,00 para 5,00
Hospital Ernesto Dornelles - ACEITO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro
Social, nos últimos 30 dias.
Hospital Divina Providencia - ACEITO, Como foi enviado o Extrato Previdenciário, foi possível complementar e confirmar as informações apresentadas na
CTPS.

Protocolo 59101277564 - Inscrição: 59101721773-3 - Nota alterada de 0,00 para 5,30
Cti Neonatal Hospital Mãe de Deus - Emprego Atual - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 14/01/2016 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277571 - Inscrição: 59101720988-0 - Nota mantida
Cargo de Auxiliar de Enfermagem Cme - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além
das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato
deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação
complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Cargo de Técnico de Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das
folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria
enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar
enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277572 - Inscrição: 59101719630-9 - Nota mantida
Cardiologia - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato



Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Hed - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o candidato
(frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário
emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período de recurso,
ainda há documento pendente.
Ghc - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a
Carteira Trabalho - NEGADO,

Protocolo 59101277582 - Inscrição: 59101722529-4 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Atuação Na Emergência do Hospital Moinhos de Vento - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de
experiência, o período de 05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277594 - Inscrição: 59101721453-5 - Nota alterada de 4,00 para 10,00
Declaração E Ctps - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de 05/06/2015 a
05/06/2020.

Protocolo 59101277595 - Inscrição: 59101721331-1 - Nota mantida
Ctps Identificação Frente - NEGADO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuado individualmente.
Ctps Identificação Verso - NEGADO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuado individualmente.
Experiência Hosp. Alvorada - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Experiência Hosp. Mãe de Deus - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas
que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar
o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias.
Experiência Clinica Libertad Atual - NEGADO,
Experiência Hospital Vila Nova - Atual - NEGADO,
Extrato Fgts Vila Nova - NEGADO,
Extrato Fgts Clinica Libertad - NEGADO,

Protocolo 59101277601 - Inscrição: 59101719815-7 - Nota alterada de 0,00 para 5,90
Experiencia Tecnico de Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, os
períodos de: 05/06/2015 a 22/09/206, 06/10/2016 a 27/03/2019 e 01/04/2019 a 05/06/2020.
Extrato Previdenciario Emitido Pelo Inss - ACEITO, Documento faz parte da avaliação como um todo e não pode ser pontuado individualmente.

Protocolo 59101277633 - Inscrição: 59101722594-1 - Nota mantida
Hospital Vila Nova - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam
o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Instituto de Amparo Ao Excepcional Inamex - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1,
além das folhas que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o
candidato deveria enviar o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com
documentação complementar enviada no período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Brigada Militar - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a

Protocolo 59101277655 - Inscrição: 59101721479-1 - Nota mantida
Carteira de Trabalho - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277660 - Inscrição: 59101721480-0 - Nota mantida
Carteira de Trabalho - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, é necessário o envio da
folha de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso).

Protocolo 59101277670 - Inscrição: 59101723136-0 - Nota alterada de 0,10 para 4,00
Técnica Em Enfermagem - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se o período de experiência de 21/09/2016 a 03/01/2019.
Ubea Hospital São Lucas da Pucrs - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se o período de experiência 04/01/2019 a 02/01/2020.

Protocolo 59101277672 - Inscrição: 59101723059-9 - Nota mantida
Capacitação - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Getúlio Vargas, Hospital Geral de Novo Hamburgo, Hospital Conceição, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Beneficiencia
Portuguesa - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que identificam o
candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no período
de recurso, ainda há documento pendente.
Escola Lafaytte Instrumentação Cirúrgica - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a
Só Enfermagem Capacitação - NEGADO,
Paramedica - NEGADO,

Protocolo 59101277679 - Inscrição: 59101722945-0 - Nota mantida
Hospital de Clinicas - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o



Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Hospital Sao Lucas da Puc - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277688 - Inscrição: 59101719203-5 - Nota alterada de 0,00 para 4,30
Intrumentação Cirúrgica - ACEITO, Título negado, pois não se enquadra no estabelecido no Edital: Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem. Além disso, não tem a cargo horária mínima, ou seja, 300h.
Técnico Em Enfemagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se, para fins de experiência o período de novembro de 2016 a
março de 2018, tendo em vista que as contribuições previdenciárias iniciaram em 12/2016.
Técnico Em Enfermagem - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período não concomitante que inicia
em 14/03/2018 e vai até 05/06/2020.
Técnica Em Enfermagem - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, 6.6.3 Considerar-se-á experiência profissional a atividade desenvolvida na função
do cargo pleiteado. Assim, o cargo descrito na declaração não condiz com o requisito do cargo.

Protocolo 59101277691 - Inscrição: 59101723451-8 - Nota mantida
Identificação Ctps - NEGADO, Conforme Edital, ainda falta o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias
Extrato Previdenciário - NEGADO, Conforme Edital, ainda falta o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos
30 dias

Protocolo 59101277696 - Inscrição: 59101721936-5 - Nota mantida
Santa Casa de Misericórdia- Santa Rita- Unidade de Internação - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido
pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.
Hospital Santa Casa de Misericórdia- Bloco Santa Rita - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato Previdenciário emitido pelo INSS
? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.
Bloco Cirúrgico- Hospital Mãe de Deus Center- Trabalho Até O Momento - NEGADO, Ainda falta documento obrigatório do Edital, Extrato
Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias.

Protocolo 59101277712 - Inscrição: 59101720748-2 - Nota mantida
Doc de Identidade Profissional Coren Rs - NEGADO, A experiência profissional, com período de 01/05/2016 a 05/06/2020, já foi considerada na nota
preliminar, portanto, não há nenhuma alteração a se fazer.
Extrato Inss Irmandade Santa Casa - NEGADO, A experiência profissional, com período de 01/05/2016 a 05/06/2020, já foi considerada na nota
preliminar, portanto, não há nenhuma alteração a se fazer.

Protocolo 59101277714 - Inscrição: 59101722702-2 - Nota mantida
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - NEGADO, Conforme Edital, ainda falta o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto
Nacional do Seguro Social, nos últimos 30 dias

Protocolo 59101277734 - Inscrição: 59101718960-9 - Nota mantida
Experiência Profissional - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277750 - Inscrição: 59101723137-0 - Nota alterada de 0,00 para 5,10
Experiência Profissional - ACEITO, O período de experiência profissional da Santa Casa de Misericórdia não foi aceito, porque faltou extrato do INSS. Para
fins de comprovação de experiência, somente será aceito o período de 17/03/2016 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277759 - Inscrição: 59101719461-9 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Verso Ctps - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de experiência, o período de 05/06/2015 a 05/06/2020.
Extrato Previdenciário - ACEITO, Documento faz parte de outro já avaliado e pontuado.

Protocolo 59101277769 - Inscrição: 59101721577-9 - Nota mantida
Saude Publica - NEGADO, O extrato do INSS não está completo, assim, não há como verificar as informações exigidas em edital.
Enfermagem Clinica - NEGADO, A página do contrato está cortada e o extrato do INSS não está completo, assim, não há como verificar as informações
exigidas em edital.

Protocolo 59101277772 - Inscrição: 59101719929-2 - Nota alterada de 0,00 para 5,00
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de
comprovação de experiência, o período de 05/06/2015 a 25/08/2016.
Hospital Ernesto Dornelles - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência, o período de
05/06/2017 a 05/06/2020.
Hospital do Coração Samcordis - ACEITO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades
relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.
Reanimação Cardiorrespiratória Avançado - ACEITO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-
técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de
cargas horárias não é possível de ser realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.

Protocolo 59101277774 - Inscrição: 59101723235-7 - Nota alterada de 0,00 para 4,60
Hospital Mae de Deus - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
07/07/2016 a 20/03/2019.
Hospital Santa Casa - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o período de
21/03/2019 a 04/04/2020 (período não concomitante a outro já pontuado).
Hospital Sao Lucas da Pucrs - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional, o
período de 05/04/2020 a 05/06/2020 (período não concomitante a outro já avaliado).

Protocolo 59101277806 - Inscrição: 59101722474-8 - Nota mantida



B.l.s. - NEGADO, De acordo com o edital de abertura, na tabela de avaliação de títulos, será aceito Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de
Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de 300 horas. Assim, a soma de cargas horárias não é possível de ser
realizada e nenhum dos cursos enviados se encaixa na categoria exigida.
Uti Santa Casa de Misericórdia - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas
que identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar
o Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada
no período de recurso, ainda há documento pendente.

Protocolo 59101277827 - Inscrição: 59101723355-0 - Nota mantida
Assistência de Enfermagem Em Centro Cirúrgico/instrumentação Cirúrgica - NEGADO, O curso apresentado pode ser considerado curso de
extensão, mas não Curso Pós-técnico de Enfermagem; ou Curso de Especialização de Nível Médio para Técnicos de Enfermagem, com carga horária mínima de
300 horas.
Técnico Em Enfermagem - Instituto de Cardiologia - NEGADO, O período de 17/02/2020 a 05/06/2020 soma 109 dias, portanto, 3 meses. De acordo
com o edital de abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades relacionadas com as atribuições específicas do cargo, realizadas no
período de 05/06/2015 até 05/06/2020 e 6.6.2 Somente será considerada para pontuação a experiência profissional de meses completos, considerando o
período de 30 (trinta) dias. Será admitida a soma de períodos temporais, desde que não concomitantes.
Técnico Em Enfermagem - Home Care Humanize - NEGADO, Para que a experiência fosse validada, ela teria que constar no extrato de INSS. Além disso,
ela é concomitante com a experiência apresentada e validade na outra alínea.

Protocolo 59101277838 - Inscrição: 59101719827-5 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Declaração de Experiência Como Técnico Emergência - ACEITO, Após análise de documentação complementar, aceita-se o período de experiência de
05/06/2015 a 05/06/2020.

Protocolo 59101277845 - Inscrição: 59101723429-3 - Nota mantida
Hospital Mãe de Deus - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Fundação Getulio Vargas - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a forma de comprovação 1, além das folhas que
identificam o candidato (frente e verso) da CTPS e de registro do empregador da CTPS (com a data de início e fim, se for o caso), o candidato deveria enviar o
Extrato Previdenciário emitido pelo INSS ? Instituto Nacional do Seguro Social, dos últimos 30 dias. Ou seja, mesmo com documentação complementar enviada no
período de recurso, ainda há documento pendente.
Centro Clinico Gaucho - NEGADO, Recurso indeferido, pois, de acordo com o Edital de Abertura, para a

Protocolo 59101277849 - Inscrição: 59101721091-9 - Nota alterada de 4,00 para 8,60
Hospital Santa Casa de Misericórdia - ACEITO, Após análise de documentação complementar, considera-se o período de experiência de 05/06/2015 a
09/03/2016.
Hospital Divina Providência - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se o período de experiência de 16/01/2017 a 05/12/2019.
Hospital Getúlio Vargas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, considera-se o período de experiência de 01/04/2020 a 05/06/2020.
Saúde Lar Home Care Ltda - ACEITO, De acordo com o Edital de Abertura, item 6.5: g) Comprovação de experiência profissional em atividades relacionadas
com as atribuições específicas do cargo, realizadas no período de 05/06/2015 até 05/06/2020.

Protocolo 59101277877 - Inscrição: 59101721470-1 - Nota alterada de 4,00 para 10,00
Experiência - ACEITO, Devido à apresentação do Extrato Previdenciário, foi possível confirmar e comprovar as informações apresentadas anteriormente na
CTPS.

Protocolo 59101277878 - Inscrição: 59101721449-7 - Nota alterada de 0,00 para 6,00
Experiência Profissional - ACEITO, Devido à apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário, foi possível confirmar e comprovar as informações
apresentadas anteriormente na CTPS.

Protocolo 59101277885 - Inscrição: 59101719575-4 - Nota mantida
Hospital de Clinicas de Porto Alegre - NEGADO,

Protocolo 59101277892 - Inscrição: 59101723454-8 - Nota alterada de 3,10 para 4,50
Alegrehospital Espirita de Porto - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se, para fins de comprovação de experiência profissional,
o período de 05/06/2015 a 26/08/2016.

Protocolo 59101277907 - Inscrição: 59101722846-2 - Nota alterada de 0,00 para 4,80
Hospital Nossa Senhora das Gracas - ACEITO, Após análise da documentação complementar, aceita-se como período de experiência de 05-06-2015 a 10-
02-2016 e 06-02-2017 a 05-06-2020.

Protocolo 59101277916 - Inscrição: 59101719071-8 - Nota mantida
Técnico Enfermagem - NEGADO, Recurso indeferido, pois nenhuma das experiências soma 30 dias, período mínimo a ser considerado. Lembrando que o
período aceito para experiências profissionais era de 05/06/2015 a 05/06/2020.


