PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL 002/2020
DSEI LESTE DE RORAIMA – CONVÊNIO Nº 878441/2018
FUNDAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO PSS Nº 002/2020

ASSUNTO: Análise de recursos – fase de análise curricular

No dia 30 de maio de 2020, na sala de reunião do escritório da Fundação São Vicente de Paulo
em Boa Vista, reuniram-se os membros da Comissão Examinadora do PSS Emergencial nº
002/2020 para julgar os recursos impetrados por candidatos em relação a questionamentos
referente a pontuação da fase de análise curricular, tendo como resultado de julgamento:
01. Enfermeiro (a)
NOME

DECISÃO

Luiz Henrique Gonçalves
Maciel
Marnilce dos Santos Pereira
Bruno Silva de Oliveira
Alexsandro da Silva Oliveira

Indeferido

Delcione Johson da Silva
Josieliton Batista da Silva

Deferido
Indeferido

Antônio Marcos Sales
Conceição

Indeferido

Deferido
Deferido
Deferido

MOTIVO
O critério de desempate será aplicado na
pontuação final
Apresentou RANI no ato da inscrição
Apresentou RANI no ato da inscrição
Computado os cursos com carga horária igual
ou superior a 60 h: Primeiros socorros 120h (2
pontos); Sala de vacina 120 h (2 pontos);
tratamento de feridas e curativos 120 h (2
pontos); preparo e manipulação de
medicamentos 120 h (2 pontos). Total de 8
pontos
Apresentou RANI no ato da inscrição
- São computados, para nível superior, os
cursos com carga horária igual ou superior a 60
horas;
- Já foram computadas pontuação referente as
03 (três) pós graduações;
Já foram computadas as pontuações referentes
às 02 (duas) pós-graduações e 05 (cinco) cursos
com carga horária igual ou superior a 60 horas

02. Assistente Social
NOME
Joicilene dos Santos Moura
Ânife Renata Fidelis Pereira

DECISÃO
Deferido
Deferido

MOTIVO
Apresentou RANI no período de inscrição
- Apresentou RANI no ato da inscrição;
- Computado mais 2 pontos por curso com
carga horária de 60 horas

03. Cirurgião Dentista
NOME

DECISÃO

Kamila Bueno Araújo

Deferido

Tânia Souza Malagueta

Indeferido

Thaisa de Castro Pinto

Deferido

Thammy Caroline Costa
Cardoso
Ana Keity Nunes de Lima

Deferido

Ingrid Sabrina da Silva
Moreira
Stefferson Kalffman de
Souza Vieira

Deferido

Andreza Gomes Soares

Indeferido

Lecionete Froz Dutra

Indeferido

Daniel da Silva Fonseca

Indeferido

Indeferido

Indeferido

MOTIVO
Possui curso 04 (quatro) cursos com carga
horária igual ou superior a 60h
-No ato da inscrição não apresentou RANI;
-Foram dadas as pontuações referentes aos
cursos acima de 60h (obtendo pontuação
máxima)
Possui curso de especialização em “Saúde
Indígena”.
Possui 04 (quatro) cursos de capacitação com
carga horária superior a 60 h. Total 8 pontos
Já foram computadas as pontuações
referentes ao mestrado e a especialização.
Residência e curso de monitoria voluntária
não pontuam.
Computada pontuação para pós-graduação
em Saúde Coletiva (5 pontos)
- Não é computado pontuação por tempo de
experiência;
- Não são pontuados os cursos de monitoria;
- Não são computados cursos realizados em
período de estágio
- Não são computados, para nível superior,
curso com carga horária inferior a 60 hora;
-Não são pontuados estágios.
Os cursos a qual o candidato solicita
pontuação foram realizados em data anterior
a formação em Cirurgião Dentista (cursos
feitos quando o profissional exercia a função
de Técnico de Enfermagem)
- Curso que o candidato solicita pontuação foi
realizado em data anterior a sua diplomação;
- Cursos de monitoria e estágio
supervisionados não pontuam.

04. Nutricionista
NOME
Midiã Moura de Souza

DECISÃO
Deferido

MOTIVO
Apresentou RANI no ato da inscrição

05. Apoiador Técnico em Atenção à Saúde
NOME
Maria do Perpétuo Socorro
de Souza Lima
Luiz Carlos Ferreira Penha

DECISÃO
Indeferido
Deferido

MOTIVO
Pontuação dada conforme comprovação dos
certificados apresentados
Possui 4 (quatro) cursos com carga horária
igual ou superior a 60 h

06. Farmacêutico (a)
NOME
Rute Helen de Souza Silva

DECISÃO
Deferido

MOTIVO
Forma computados os cursos: 1) Microscopia
com ênfase na malária = 2 pontos; 2)
Capacitação em saúde indígena = 2 pontos;
total = 4 pontos

07. Técnico em Enfermagem
NOME

DECISÃO

Maria de Jesus da Silva
Souza

Indeferido

Wallison Fábio Chaves
Holanda

Indeferido

Moises Pereira dos Santos

Deferido

MOTIVO
Possui 01 (um) curso com carga horária
superior ou igual a 40 h, tendo assim
pontuação conforme estabelecido em edital
Conforme estabelecido em edital, seriam
computados os cursos com carga horária
igual ou superior a 20 h
Possui 03 (três) cursos de capacitação com
carga horária igual a 40 h -

08. Engenheiro Elétrico
NOME
Glenda Ribeiro Ferreira

DECISÃO
Indeferido

MOTIVO
O curso de eletrotécnica foi realizado em
período anterior a diplomação em
Engenharia Elétrica, e o curso em questão é
de nível médio.

Deste modo nada tendo mais a discutir lavro a presente ata para que seja dado os devidos
encaminhamentos.

Aldemar Marinho de Brito
Presidente da Comissão Examinadora

