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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 – SECRETARIA DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Jônata Alves da Silva 

CARGO: Biomédico 

Nº INSCRIÇÃO:  004 

RG: 56058251 SSP/SP 

Nº de Recurso: 001 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Jônata Alves da Silva, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular: 

 Aduzindo, em síntese, que possui documentação necessária para elevar sua 

pontuação. 

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Jônata Alves da 

Silva a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria de Saúde regida pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de RECEBER o 

recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para contratação de profissionais para Secretaria de Saúde, 

realizado pelo Município de Glória - BA, foi realizado considerando duas etapas, distintas e com 

igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 
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 A Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo, inclusive sido desclassificada para a 2ª Etapa. 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITE
M 

Título/Experiênc
ia 

Pontos 
Por 
título 

Pontuaçã
o 
mínima 

Pontuaçã
o 
Máxima A Curso de aperfeiçoamento, atualização e formação 

continuada, com duração mínima de 200 horas na 

área de atuação escolhida 

5 - 20 

B Curso de pós-graduação, em nível de 

especialização, com duração mínima de 360 horas 

na área de atuação escolhida 

5 - 10 

C Mestrado, no país ou no exterior, na área de 

atuação escolhida 

5 - 10 

D Doutorado, no país ou no estrangeiro, na área  de 

atuação escolhida 

5 - 10 

E Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas na 

área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06(seis) meses. 

10 10 20 

F *Produção Cientifica na área 5 - 10 

  - 20 80 

 
 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída obedecendo os 

critérios previamente estabelecidos, de modo que basta apresentar a documentação na forma 

dos itens 3.2 e 6.2 para obter a pontuação. 

 

Desse modo, considerando que o candidato não cumpriu as exigências do 

certame, limitando-se a apresentar apenas 01(um) contrato social contendo informações sobre 

sua sociedade empresarial, não resta outra alternativa para o avaliador senão atribuir 00 pontos, 

conforme a tabela acima. 

 

Outrossim, importante frisar que a comprovação de formação em certificado 

de curso superior em Biomedicina não será objeto de analise para fins de atribuição de 

pontuação, uma vez que, nos termos do edital, trata-se de requisitos mínimos a investidura do 
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cargo.  

 

Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as clausulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Biomédico, regida pelo Edital nº 004/2017, 

resolve NEGAR PROVIMENTO  ao recurso interposto pelo candidato Jônata Alves da Silva, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, por entender que não 

houve violação a nenhuma disposição editalícia, bem como, por ter sido realizado julgamento 

objetivo e criterioso de todos os candidatos, inclusive da Recorrente. 

 

 Desta forma, mantém-se inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de Abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Vanessa Lima de Souza 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Nº INSCRIÇÃO: 010 

RG: 1537251686 SSP-BA 

Nº de Recurso: 002 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Vanessa Lima de Souza, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Venho por meio deste solicitar a reavaliação da documentação encaminhada de 

acordo com o ato da inscrição a vaga de auxiliar administrativo, pois foram entregues todas as 

documentações necessárias para atingir a pontuação da classificação para entrevista.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Vanessa Lima de 

Souza a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, foi constatada que a Recorrente apresentou, no ato 

da inscrição, a seguinte documentação: 

a) Diploma de conclusão do curso de Bacharelado em Administração, 

correspondendo ao item A, que diz respeito ao nível de escolaridade 

apresentado, vez que não consta na documentação pessoal Declaração 

de Conclusão de Ensino Médio.  

b) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, no 

cargo de Auxiliar Administrativo, por período inferior ao mínimo de 6 

meses exigidos. 

c) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, no 
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cargo de Ajudante de Produção, por período de 16 de setembro de 2015 

a 10 de agosto de 2016, na Construtora Norberto Odebrecht S/A, sendo 

promovida ao cargo de Auxiliar Técnico. 

 

Dessa forma, uma vez que os cargos de Ajudante de Produção e Auxiliar 

Técnico correspondem as funções desempenhadas no cargo de Auxiliar Administrativo, verifica-

se a necessidade de retificação da nota da candidata. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Vanessa Lima de Souza, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, devendo a pontuação da 

Recorrente ser retificada. 

 

 Desta forma, alterando-se a nota da avaliação curricular para 20 pontos, 

alterando-se a classificação para a segunda etapa do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Clébia de Melo Ribeiro 

CARGO: Digitador 

Nº INSCRIÇÃO: 023 

RG: 20.286.717-00 SSP-BA 

Nº de Recurso: 003 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Clébia de Melo Ribeiro, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“O recurso para esta comissão é para pedir reavaliação da minha pontuação em 

relação aos pontos dados aos cursos, não distribuídos 5 pontos para cada curso de 

aperfeiçoamento e formação contínua com duração mínima de 12 horas.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Clébia de Melo 

Ribeiro a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 15 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A; e 05 pontos 

relativos a comprovação de curso de aperfeiçoamento correspondente ao item B. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, foi constatada que a Recorrente apresentou, no ato 

da inscrição, a seguinte documentação: 

d) Histórico Escolar do Ensino Médio, correspondendo ao item A. 

e) Certificado Mega Curso, com carga horária de 190 horas, para os cursos 

de informática profissional I, informática profissional III, designer gráfico 

e web designer. 

f) Certificado PHD NE, com carga horária de 10 horas, correspondente 

aos treinamentos de Qualidade no Atendimento, Técnicas de Vendas, 

Técnicas de Recepção e Noções de Telemarketing Comercial. 
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Ressalta-se que o Certificado PHD NE, com carga horária de 10 horas, não 

atende aos requisitos mínimos exigidos pelo Edital do presente processo seletivo, conforme 

observado na Tabela B, a qual aduz que: “Curso de aperfeiçoamento, atualização e formação 

continuada, com duração mínima de 12 horas na área de atuação escolhida”. Assim, na ausência de 

qualquer documentação que comprove a alegação da Requerente, verifica-se que não assiste razão ao 

pleito ora requerido. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Clébia de Melo 

Ribeiro, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação para a segunda etapa do 

Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Josinete Matos de Almeida 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO: 015 

RG: 21.968.859-16 SSP-BA 

Nº de Recurso: 004 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Josinete Matos de Almeida, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Além da comprovação do ensino fundamental, comprovei através da minha carteira 

de trabalho que prestei serviço numa creche em São Paulo durante um ano, como também 

trabalhei em casa de família durante um ano, FAGOR restaurante como auxiliar de limpeza e 

ajudante de cozinha e para finalizar trabalhei numa cooperativa onde eu fazia de tudo um pouco, 

camareira, ajudante de cozinha e auxiliar de limpeza.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Josinete Matos de 

Almeida a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

http://www.gloria.ba.gov/


 

Prefeitura Municipal de Glória 

Avenida Presidente Geisel, 48, Centro - Glória/BA - CEP: 48620-000 

www.gloria.ba.gov | gabinete@gloria.ba.gov.br 

   

 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 0 pontos. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, foi constatada que a Recorrente apresentou, no ato 

da inscrição, a seguinte documentação: 

a) Declaração de Escolaridade, correspondendo ao item A. 

b) Relatório Mensal de Prestação de Serviços à Comunidade, da Secretaria de 

Administração Penitenciária, como Serviços Gerais, na qual relata frequência total de 32 

horas trabalhadas. 

c) Relatório Mensal de Prestação de Serviços à Comunidade, da Secretaria de 

Administração Penitenciária, como Serviços Gerais, na qual relata frequência total de 

cerca de 30 horas trabalhadas. 
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Contudo, ressalta-se que não fora juntado, no ato da inscrição, comprovação 

de experiência profissional, no desempenho de atividades correlatas com as desenvolvidas na 

área de atuação escolhida, em instituição federal, estadual, municipal ou privada, por no mínimo 

06 (seis) meses, para cada comprovação de experiência, conforme disposto no item C. 

 

Ressalta, ainda, que as experiências profissionais alegadas pela Recorrente 

na sede de recurso constam apenas no Currículo anexo a documentação no ato da inscrição, 

não havendo qualquer comprovação em Carteira de Trabalho, Declaração ou Atestado de tempo 

de serviço. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Josinete Matos de 

Almeida, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

 

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: José Eudes de Lima Farias 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Nº INSCRIÇÃO: 048 

RG: 06677214-10 SSP-BA 

Nº de Recurso: 005 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato José Eudes de Lima Farias, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Gostaria de uma reavaliação no meu currículo, pois pelos dados apresentados e 

experiência comprovada de 07 anos e alguns meses na função do cargo em concorrência e 

alguns cursos que reforçam minha competência.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. José Eudes de Lima 

Farias a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 20 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A; 10 pontos 

relativos a comprovação de experiência profissional, conforme item C. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que o candidato apresentou a seguinte 

documentação: 

a) Histórico Escolar – Nível Médio – Colégio Sete de Setembro 

b) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

16, com o cargo de Auxiliar Administrativo I, pelo período de 16 de 

novembro de 2005 a 10 de abril de 2013. 

 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por título e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por título. Desse modo, considerando que o candidato apresentou 
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apenas 01 (um) título contendo sua experiência profissional, a pontuação para este atribuída 

será de 10 pontos. 

 

Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as cláusulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, RESOLVE NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo candidato José 

Eudes de Lima Farias, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, 

por entender que não houve violação a nenhuma disposição editalícia, bem como, por ter sido 

realizado julgamento objetivo e criterioso de todos os candidatos, inclusive do Recorrente. 

 

 Desta forma, mantém-se inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Jadson Batista Alves 

CARGO: Vigia 

Nº INSCRIÇÃO:  

RG: 16297800-65 SSP-BA 

Nº de Recurso: 006 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Jadson Batista Alves, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito verificação de documentação pessoal, comprovação de escolaridade, e 

período de tempo de serviços prestados conforme declaração de tempo de serviço.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Jadson Batista 

Alves a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Vigia, realizado pelo Município de Glória - BA, será 

realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, não tendo obtido a pontuação mínima necessária para avaliação da 

segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por titulo e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por titulo. 

 

Desse modo, considerando que o candidato apresentou apenas 01 (um) 

título contendo sua experiência profissional, contudo, a declaração de tempo de serviço 

apresentada compreende período inferior ao mínimo de 6 (seis) meses exigidos para 

comprovação do título. 

 

 

Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 
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a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as clausulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigia, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NEGAR PROVIMENTO o recurso interposto pelo candidato Jadson Batista Alves, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, por entender que não 

houve violação a nenhuma disposição editalícia, bem como, por ter sido realizado julgamento 

objetivo e criterioso de todos os candidatos, inclusive do Recorrente. 

 

 Desta forma, mantém-se inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Helena Antonia de Melo Pereira 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO: 019 

RG: 07.588.138-13 SSP-BA 

Nº de Recurso: 007 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Helena Antonia de Melo Pereira, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“O recurso para esta comissão é para poder a reavaliação da minha pontuação no 

edital o requisito exigido para a vaga de faxineira é ensino fundamental incompleto e experiência 

comprovada na área de atuação. Tenho o ensino médio completo, faço faxina como diarista e 

também tenho cursos de aperfeiçoamento com duração superior a 12 horas, que pontua 5 pontos 

a cada curso. Por isso peço que esta comissão reavalie minha pontuação.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Helena Antônia de 

Melo Pereira a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para 

a Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 
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 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, foi constatada que a Recorrente apresentou, no ato 

da inscrição, a seguinte documentação: 

g) Declaração Escolar, correspondendo ao item A. 

h) Certificado da Easycomp, com carga horária de 70 horas, para os cursos 

especializados auxiliar de escritório, auxiliar de departamento pessoal, 

assistente administrativo, auxiliar de contabilidade. 

i) Certificado Infoway Informática, com carga horária de 64 horas, 

correspondente ao curso de operador de micro. 
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Contudo, ressalta-se que os Certificados apresentados não atendem aos 

requisitos exigidos pelo Edital do presente processo seletivo, conforme observado na Tabela B, 

a qual aduz que: “Curso de aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, com duração mínima 

de 12 horas na área de atuação escolhida”, sendo que esta concorre para o cargo de Faxineira. Assim, 

na ausência de qualquer documentação que comprove a alegação da Requerente, verifica-se que não 

assiste razão ao pleito ora requerido. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Helena Antônia de 

Melo Pereira, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Anicelho Ademir Ramos da Silva 

CARGO: Vigia 

Nº INSCRIÇÃO:  

RG: 16.177.364-81 SSP-BA 

Nº de Recurso: 008 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Anicelho Ademir Ramos da Silva, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito desta comissão revisão de documentação pessoal, curricular e 

comprovação de tempo de serviço..”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Anicelho Ademir 

Ramos da Silva a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais 

para a Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido 

de RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que o candidato apresentou a seguinte 

documentação: 

c) Histórico Escolar – Ensino Fundamental – Escola Municipal José de Sá 

d) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

06, para o cargo de Ajudante de Pedreiro, período 02 de maio de 2013 a 

27 de abril de 2013. 

e) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

07, para o cargo de Servente, período 20 de janeiro de 2015 a 12 de maio 

de 2015. 

f) Comprovação de experiência profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

06, para o cargo de Ajudante de Pedreiro, período 02 de maio de 2013 a 

27 de abril de 2013. 
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g) Declaração de Experiência Profissional, para o cargo de Vigia, no período 

fevereiro a novembro de 2016. 

 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por título e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por título. Desse modo, considerando que o candidato apresentou 

apenas 01 (um) título contendo sua experiência profissional na área de atuação escolhida, a 

pontuação para este atribuída será de 10 pontos. 

 

Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as cláusulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo candidato Anicelho 

Ademir Ramos da Silva, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, retifica-se a pontuação do Recorrente, passando a constar como 

20 pontos, alterando-se a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 – SECRETARIA DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Simone Souza Nogueira Sá 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO:  077 

RG: 1256908940 SSP/BA 

Nº de Recurso: 009 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Simone Nogueira Souza Sá, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não compreendeu com clareza este PSS e requer que seja juntado ao processo 

comprovação de experiencia na área desejada para que seja computado os pontos da mesma. 

 

 “Solicitar revisão da documentação pessoal, curricular e comprovação de tempo de 

serviço. ”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Simone Nogueira 

Souza Sá a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria de Saúde, regida pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de RECEBER o 

recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Faxineiro, realizado pelo Município de Glória - BA, foi 

realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

A Recorrente contestou que por não entendeu com clareza o que este PSS pedia e 

não juntou a comprovação de experiência na área desejada. 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos 
Por título 

Pontuação 
mínima 

Pontuação  
Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, 
atualização e formação continuada, 
com duração mínima de 12 horas na 
área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no 
desempenho de atividades correlatas 
com as desenvolvidas na área de 
atuação escolhida, em instituição 
federal, estadual, municipal ou 
privada, por no mínimo 06 (seis) 
meses. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que o candidato apresentou a seguinte 

documentação: 

h) Histórico Escolar – Ensino Fundamental – Escola Municipal Antônio 

Pereira Sobrinho 

i) Declaração de Experiência Profissional, no cargo de Faxineira, no 

período de janeiro de 2002 a outubro de 2010. 

 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por título e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por título. Desse modo, considerando que o candidato apresentou 

apenas 01 (um) título contendo sua experiência profissional na área de atuação escolhida, a 

pontuação para este atribuída será de 10 pontos. 

 

Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 
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a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as cláusulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE DAR PROVIMENTO o recurso interposto pela candidata Simone Nogueira Souza 

Sá, acerca da avaliação curricular.  

 

 Desta forma, altera-se a nota da avaliação curricular da Recorrente, passando 

a constar como 20 pontos, alterando-se a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de Abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Vanicelio Ivanio da Silva 

CARGO: Vigia 

Nº INSCRIÇÃO: 047 

RG: 1537409096 SSP-BA 

Nº de Recurso: 010 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Vanicelio Ivanio da Silva, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito desta comissão revisão na documentação pessoal, curricular e 

comprovação de tempo de serviços, através da documentação já entregue anteriormente a esta 

comissão.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Vanicelio Ivanio da 

Silva a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que o candidato apresentou a seguinte 

documentação: 

j) Declaração Escolar – Colégio Estadual Reis Magalhães 

k) Comprovação de experiência profissional, através de Declaração, com o 

cargo de Vigia, no período de março de 2013 a dezembro de 2016. 

 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por título e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por título. Desse modo, considerando que o candidato apresentou 

apenas 01 (um) título contendo sua experiência profissional, a pontuação para este atribuída 

será de 10 pontos. 
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Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as cláusulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo candidato Vanicelio Ivanio 

da Silva, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, retifica-se a nota da avaliação curricular do Requerente, 

passando a constar como 20 pontos, alterando-se a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Maicon Sousa Nascimento 

CARGO: Motorista 

Nº INSCRIÇÃO: 017 

RG: 18308589 SSP-AM 

Nº de Recurso: 011 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Maicon Sousa Nascimento, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Ao participar do processo seletivo de Infraestrutura 003/2017 a pontuação obtida 

para a mesma função (Motorista B) foi de 20 pontos, já no edital 004/2017 só obtive 10 pontos, 

ficando assim desclassificado.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Maicon Sousa 

Nascimento a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para 

a Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Vigia, realizado pelo Município de Glória - BA, será 

realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, não tendo obtido a pontuação mínima necessária para avaliação da 

segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise da documentação acostada no ato da inscrição, 

verificou-se que o Recorrente não apresentou documentação comprobatória de nível de 

escolaridade exigido, não pontuando, portanto, no item A da Tabela V. Desse modo, 

somente teve contabilizada a pontuação referente a comprovação de experiência de trabalho, 

conforme item C da mesma tabela. 

 

Cabe salientar, ainda, que a pontuação obtida na avaliação curricular de 

Processos Seletivos Simplificados anteriores não serve como medida de avaliação para qualquer 

outro Edital, uma vez que a fase de Avaliação Curricular é independente, levando em conta 

somente a documentação apresentada no Processo Seletivo a que se refere o Edital específico. 
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Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as clausulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Motorista, regida pelo Edital nº 004/2017, 

JULGA IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo candidato Maicon Souza Nascimento, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, por entender que não 

houve violação a nenhuma disposição editalícia, bem como, por ter sido realizado julgamento 

objetivo e criterioso de todos os candidatos, inclusive do Recorrente. 

 

 Desta forma, mantém-se inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Geisa de Lima Alves 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO: 002 

RG: 9.370.270 SSP-PE 

Nº de Recurso: 012 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Geisa de Lima Alves, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito retificação de minha documentação pessoal, experiência profissional e 

curricular. Entendendo que seja oportuno informar que com a mesma documentação atingir vinte 

pontos no PSS anterior.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Geisa de Lima 

Alves a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, fora apresentado no ato da inscrição, pela candidata, folha 14 da 

CTPS e Carta de Recomendação, na quais comprovam o tempo de experiência profissional 

exercido pela Recorrente, compreendendo o período exigido no item C da tabela acima. Dessa 

forma, se observando a necessidade de retificação da pontuação por esta obtida. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 
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da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Geisa de Lima Alves, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, devendo a pontuação da 

Recorrente ser retificada. 

 

 Desta forma, somando os 10 pontos pertencentes ao item C da Tabela V, a 

pontuação da análise curricular da Requerente passa a ser 20 pontos, alterando-se a 

classificação para a segunda etapa do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Amanda dos Santos Silva 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO: 052 

RG: 54.555.578-4 SSP-BA 

Nº de Recurso: 013 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Amanda dos Santos Silva, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito desta comissão revisão de documentação pessoal, curricular e 

comprovação de tempo de serviço.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Amanda dos 

Santos Silva a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para 

a Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

A Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que o candidato apresentou a seguinte 

documentação: 

l) Declaração de Escolaridade - Colégio Estadual José Messias Feitosa 

m) Comprovação de experiência profissional, no cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais, durante o período entre junho a dezembro de 2016. 

 

Perceba que, nos termos da tabela, a pontuação é atribuída por título e não 

pelo tempo de experiência, de modo que basta comprovar a duração mínima de 6 (seis) meses 

para obter a pontuação por título. Desse modo, considerando que o candidato apresentou 

apenas 01 (um) título contendo sua experiência profissional na área de atuação escolhida, a 

pontuação para este atribuída será de 10 pontos. 
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Ademais, desde a publicação do edital do processo seletivo, os elementos a 

serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, não tendo 

a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as cláusulas do 

certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Amanda dos 

Santos Silva, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, retifica-se a pontuação da Recorrente, passando a constar como 

20 pontos, alterando-se a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Jaqueline Lima Alves 

CARGO: Faxineiro 

Nº INSCRIÇÃO: 001 

RG: 1447389883 SSP-BA 

Nº de Recurso: 014 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Jaqueline Lima Alves, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Solicito a revisão da documentação pessoal, curricular e comprovação de tempo 

de serviço, aguardando deferimento.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Jaqueline Lima 

Alves a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

A Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, verificou-se que fora apresentado no ato da inscrição, pela 

candidata, os seguintes certificados de cursos de aperfeiçoamento: 

a) Declaração de Escolaridade – Ensino Médio 

b) Comprovação de Experiência Profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

14, no cargo de Vendedora, pelo período de agosto de 2012 a junho de 

2016. 

c) Comprovação de Experiência Profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

12, no cargo de Vendedora, pelo período de janeiro a outubro de 2009. 

d) Comprovação de Experiência Profissional, através de cópia da CTPS, fl. 

13, no cargo de Caixa Operadora, pelo período de abril de 2011 a março 

de 2012. 

e) Declaração de Experiência Profissional, no cargo de Vendedora, na 
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empresa Magazine Luiza, pelo período de agosto de 2012 a junho de 

2016. 

f) Declaração de Experiência Profissional, no cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais, pelo período de 12 de março de 2012 a 03 de agosto de 2012. 

 

Dessa forma, através da análise da documentação comprobatória acostada, 

verifica-se que não há acostada comprovação de experiência profissional na área de atuação 

escolhida pelo período mínimo de 6 (seis) meses, conforme disposto no item C da Tabela V. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Jaqueline Lima 

Alves, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação do Processo Seletivo 

Simplificado. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Doralice Varjão de Souza 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Nº INSCRIÇÃO: 014 

RG: 1121154700 SSP-BA 

Nº de Recurso: 015 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Doralice Varjão de Souza, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“O recurso para esta comissão é para poder a reavaliação da minha pontuação no 

edital o requisito exigido para a vaga de faxineira é ensino fundamental incompleto e experiência 

comprovada na área de atuação. Tenho o ensino médio completo, faço faxina como diarista e 

também tenho cursos de aperfeiçoamento com duração superior a 12 horas, que pontua 5 pontos 

a cada curso. Por isso peço que esta comissão reavalie minha pontuação.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Doralice Varjão de 

Souza a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 
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 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 0 pontos. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, foi constatada que a Recorrente apresentou, no ato 

da inscrição, a seguinte documentação: 

j) Declaração de experiência profissional da Rangel Construtora LTDA, 

exercendo a função de Agente Serv. Comercial, pelo período de 01/02/13 

a 10/11/14. 

k) Declaração de experiência profissional da Secretaria Municipal de 

Educação, exercendo a função de Auxiliar Administrativo, pelo período 

de fevereiro a dezembro de 2009. 

l) Certificado emitido pelo CIEJ, com carga horária de 64 horas, relativo a 

conclusão de curso de Windows 98, Word 2000 e Excel 2000. 
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Contudo, ressalta-se que não fora juntado, em tempo hábil, no ato da 

inscrição, comprovação de nível de escolaridade, conforme item A da Tabela V do Edital, o que 

gerou o não cumprimento do Requisito Mínimo para a função de Auxiliar Administrativo, motivo 

pelo qual a Recorrente teve sua pontuação nula, conforme Tabela II: 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ensino Médio Completo e experiência comprovada na área de 

atuação. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Faxineiro, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Doralice Varjão de 

Souza, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação do Processo Seletivo. 

  

 

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Eveli Tatiane Gomes de Freitas 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Nº INSCRIÇÃO: 059 

RG: 120667541 25 SSP-BA 

Nº de Recurso: 016 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Eveli Tatiane Gomes de Freitas, interpôs RECURSO à Comissão 

Julgadora do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, 

que não concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Um auxiliar administrativo coordena não só atividades administrativas, como 

também financeiras, redige cartas; atende demandas e chamadas telefônicas; realiza 

atendimento ao público, dentre muitas outras atividades. Diante do exposto os cursos que 

constam no currículo são de suma importância para o desenvolvimento do cargo, assim, solicito 

que revejam a pontuação no tocante aos cursos de aperfeiçoamento.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Eveli Tatiane 

Gomes de Freitas a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais 

para a Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido 

de RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

http://www.gloria.ba.gov/


 

Prefeitura Municipal de Glória 

Avenida Presidente Geisel, 48, Centro - Glória/BA - CEP: 48620-000 

www.gloria.ba.gov | gabinete@gloria.ba.gov.br 

   

 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 25 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A; 05 cinco 

pontos relativos a apresentação de curso de aperfeiçoamento, conforme item B; 10 pontos 

relativos a comprovação de experiência profissional, conforme item C. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, verificou-se que fora apresentado no ato da inscrição, pela 

candidata, os seguintes certificados de cursos de aperfeiçoamento: 

a) Certificado expedido pelo Espaço Social Sete de Setembro, de 

qualificação profissional em Auxiliar Administrativo, com carga horária de 

960 horas. 

b) Certificado expedido pelo Ministério da Educação – FNDE, para o Curso 

Livre de Atendente, Recepcionista e Telemarketing, com carga horária de 
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40 horas. 

c) Certificado expedido pelo Cento Evangélico de Recuperação Social de 

Paulo Afonso, para o Curso Básico em Informática, com carga horária de 

90 horas. 

 

Dessa forma, através da análise da documentação comprobatória acostada, 

necessária se faz a retificação da nota obtida pela Recorrente em fase de avaliação curricular, 

devendo os outros 02 (dois) certificados serem contabilizados, na forma do item B da Tabela V. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 

critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, JULGA PROCEDENTE o recurso interposto pela candidata Eveli Tatiane Gomes de 

Freitas, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, devendo a 

pontuação da Recorrente ser retificada. 

 

 Desta forma, somando os 10 pontos pertencentes ao item B da Tabela V, a 

pontuação da análise curricular da Requerente passa a ser 35 pontos, alterando-se a 

classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Cátia Silva Xavier Oliveira 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

Nº INSCRIÇÃO:  

RG: 55742968-4 SSP-SP 

Nº de Recurso: 017 

Data da Entrada do Recurso: 05/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Cátia Silva Xavier Oliveira, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Afirmo por meio deste que entreguei todos os documentos exigidos no edital, peço 

que revise a documentação entre para este processo seletivo.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Cátia Silva Xavier 

Oliveira a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 
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etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 10 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, fora apresentado no ato da inscrição, pela candidata, Certificado 

emitido pela Brasil Profissional, do Curso Básico de Enfermagem Domiciliar e Agente de Saúde, 

com carga horária de 40h. Dessa forma, se fazendo necessária a retificação da nota referente a 

avaliação curricular da Requerente, conforme item B da Tabela V do Edital nº 004/2017. 

 

Cabe salientar que, desde a publicação do edital do processo seletivo, os 

elementos a serem avaliados no momento da analise curricular não foram objeto de impugnação, 

não tendo a Comissão recebido qualquer pedido de esclarecimentos sobre o que dispõem as 

clausulas do certame. 

 

Desta forma, não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo 

da Comissão ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os 
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critérios estabelecidos no edital. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Agente Comunitário de Saúde (Cerquinha), 

regida pelo Edital nº 004/2017, RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela 

candidata Cátia Silva Xavier Oliveira, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da 

analise curricular, devendo a pontuação da Recorrente ser retificada. 

 

 Desta forma, somando os 05 pontos pertencentes ao item B da Tabela V, a 

pontuação da análise curricular da Requerente passa a ser 15 pontos, mantendo-se, 

contudo, inalterada a classificação para a segunda etapa do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Bruna Carla dos Santos 

CARGO: Agente Comunitário de Saúde 

Nº INSCRIÇÃO: 007 

RG: 1650333714 SSP-BA 

Nº de Recurso: 018 

Data da Entrada do Recurso: 06/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

A candidata Bruna Carla dos Santos, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Para que haja revisão das documentações, conforme pedido no edital, onde todas 

foram entregues e com eles uma declaração de curso que consta conhecimento e experiência 

na área de saúde, no qual estou em fase de terminar.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pela Sra. Bruna Carla dos 

Santos a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 0 pontos. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, verificou-se que a Recorrente apresentou, no ato da inscrição, 

a seguinte documentação: 

a) Declaração da Escola Técnica em Saúde Carneiro do Vale, na qual 

declara estar em fase de conclusão do módulo IV do Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem, com 85% da carga 

horária, e 480 horas de estágio. 

b) Histórico Escolar de Ensino Médio do Colégio Estadual Reis Magalhães. 

c) Cópia da CTPS, fl. 12, com experiência como vendedora, pelo período 

de 07 de maio de 2012 a 07 de novembro de 2012. 

 

Contudo, verificou-se, ainda, a apresentação do Comprovante de Residência 

da Recorrente, tendo como endereço o Povoado Ilha das Flores, município de Glória – Bahia. 
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Dessa forma, contrariando o disposto na Lei Nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual 

disciplina que: 

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os 

seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

I – residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público; 

 

Dessa forma, a Recorrente obteve nota negativa, uma vez que não 

preencheu os requisitos exigidos pela Lei reguladora da área de atuação escolhida, sendo essa: 

Agente Comunitário de Saúde (Povoados Chico Correia e Favela). 

Cabe destacar, ainda, que a documentação a que se refere o item “a” 

anteriormente citado, qual seja a Declaração da Escola Técnica em Saúde Carneiro do Vale, na 

qual declara estar em fase de conclusão do módulo IV do Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio em Enfermagem, com 85% da carga horária, e 480 horas de estágio, 

não atende aos requisitos dispostos na Tabela V do Edital, uma vez que o curso em questão 

não fora concluído. Além do que, o estágio supervisionado obrigatório não estar incurso na 

disposição do item C, qual seja: comprovação de experiência profissional da área de atuação.  

Assim, caso a Recorrente residisse na área da comunidade de atuação, não 

havendo causa a contestar, através da documentação apresentada e citada, esta teria obtido 

apenas a pontuação referente a comprovação de escolaridade descrita no item A, ficando, assim, 

com 10 pontos, não estando apta para a segunda fase do processo seletivo. 

Não há que se falar em julgamento discricionário ou subjetivo da Comissão 

ao atribuir notas aos candidatos, já que foram seguidos, rigorosamente, todos os critérios 

estabelecidos no edital e na legislação vigente no país. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado, regida pelo Edital nº 004/2017, RESOLVE NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto pela candidata Bruna Carla dos Santos, acerca da 

pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular, devendo a pontuação da Recorrente 

ser retificada. 

 

 Desta forma, se mantem inalterada a classificação para a segunda etapa do 

Processo Seletivo. 

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Diego Jeane da Silva 

CARGO: Vigia 

Nº INSCRIÇÃO:  

RG: 1487319029 SSP-BA 

Nº de Recurso: 019 

Data da Entrada do Recurso: 06/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Diego Jeane da Silva, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Quero o recurso por ter entregue todos os documentos pedido no edital como 

experiência na área, escolaridade.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Diego Jeane da 

Silva a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente. 

 

O processo de seleção para Auxiliar Administrativo, realizado pelo Município de 

Glória - BA, será realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 

 

A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

http://www.gloria.ba.gov/


 

Prefeitura Municipal de Glória 

Avenida Presidente Geisel, 48, Centro - Glória/BA - CEP: 48620-000 

www.gloria.ba.gov | gabinete@gloria.ba.gov.br 

   

 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, tendo obtido 15 pontos, os quais foram atribuídos da seguinte forma: 10 

pontos relativos a apresentação de comprovação de escolaridade, conforme item A; 05 pontos 

relativos a apresentação de Certificado da Escola de Formação de Vigilantes Sertão, conforme 

item B. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Contudo, após análise, verificou-se que o Recorrente apresentou, no ato da 

inscrição, a seguinte documentação: 

a) Histórico Escolar – Ensino Médio, do Colégio Estadual Reis Magalhães. 

b) Certificado da Sertão – Escola de Formação de Vigilantes, com carga 

horária de 160 horas. 

c) Declaração de comprovação de experiência profissional do Colégio 

Estadual Reis Magalhães, onde exerceu a função de vigilante, no período 

de 12/08/2012 a 01/06/2016. 

Observou-se, ainda, que o candidato possui indicativo de experiência 

profissional na área de atuação escolhida, na empresa MAP Serviços de 
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Segurança LTDA, como vigilante, pelo período de 20/08/2012 a 

30/06/2016, CONTUDO, não consta documento de comprovação da 

referida experiência, constando apenas no Currículo apresentado. 

 

Contudo, observa-se a necessidade de retificação da pontuação do 

candidato, uma vez que, através dos documentos apresentados no ato da inscrição, sua 

pontuação constaria como 25 pontos. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Vigia, regida pelo Edital nº 004/2017, 

RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo candidato Diego Jeane da Silva, 

acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

 Desta forma, altera-se a nota da avaliação curricular do Recorrente, passando 

a constar 25 pontos, alterando-se a classificação do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 004/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

RESPOSTA DE RECURSO 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

NOME: Denis Rodrigues Xavier 

CARGO: Auxiliar Administrativo 

Nº INSCRIÇÃO: 022 

RG: 1527542025 SSP-BA 

Nº de Recurso: 020 

Data da Entrada do Recurso: 06/04/2017 

 

 

DO PEDIDO 

 

O candidato Denis Rodrigues Xavier, interpôs RECURSO à Comissão Julgadora 

do Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 004/2017, argumentando, em síntese, que não 

concorda com a pontuação obtida na análise curricular, nos seguintes termos: 

 

“Venho através desse recurso pedir a comissão organizadora do processo seletivo 

simplificado da secretaria municipal de saúde, com ênfase no cargo de auxiliar administrativo, 

que seja feita uma nova avaliação curricular.”  

 

Diante do exposto, passa-se a analisar o recurso. 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO 

 

Em sede de análise das considerações apresentadas pelo Sr. Denis Rodrigues 

Xavier a Comissão Julgadora do Processo Seletivo para contratação de profissionais para a 

Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 004/2017, manifesta-se no sentido de 

RECEBER o recurso, por ser tempestivo.  

 

Assim, passa-se a análise dos argumentos apresentados pelo Recorrente. 

 

O processo de seleção para Vigia, realizado pelo Município de Glória - BA, será 

realizado considerando duas etapas, distintas e com igual peso, sendo:  

 1ª etapa de caráter eliminatório e classificatório, ANALISE CURRICULAR, com 

valor mínimo de 20 pontos; 

 2ª etapa de caráter classificatório e eliminatório, ENTREVISTAS. 
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A classificação final do candidato no processo resulta na junção da análise das duas 

etapas que compõem o processo. 

 

O Recorrente contestou a nota atribuída à análise curricular a qual se submeteu no 

decorrer do processo, não tendo obtido a pontuação mínima necessária para avaliação da 

segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado. 

 

Sobre esta alegação, tem-se a esclarecer que: 

 A Comissão Julgadora é composta por profissionais com conhecimento técnico 

para execução de suas funções, especialmente, para seleção de pessoas em processos de 

contratação; 

 A etapa de análise curricular seguiu rigorosamente um roteiro pré-estabelecido 

na TABELA V do Edital: 

TABELA V 
 
 

ITEM Título/Experiência Pontos Por 

título 

Pontuação 

mínima 

Pontuação 

Máxima 

A Nível de Escolaridade 10 - 10 

B Curso de aperfeiçoamento, atualização e 

formação continuada, com duração mínima de 

12 horas na área de atuação escolhida 

5 - 20 

C Experiência profissional, no desempenho de 

atividades correlatas com as desenvolvidas 

na área de atuação escolhida, em instituição 

federal, estadual, municipal ou privada, por no 

mínimo 06 (seis) meses, para cada 

comprovação de experiência. 

10 10 30 

   20 60 

 
 

Após análise, foi constatado que o Recorrente apresentou, no ato da 

inscrição, as seguintes documentações que seguem o disposto no Edital nº 004/2017, para o 

cargo de Auxiliar Administrativo. 

 

a) 10 pontos pela apresentação de Declaração de Escolaridade, 

conclusão de Ensino Médio, do Colégio Estadual Carlina Barbosa de 

Deus, de acordo com o item A da Tabela V. 

b) 5 pontos pela apresentação do Certificado do Senac, pela conclusão 

do Curso “Administração de Contas a Pagar, a Receber e 

Tesouraria”, com carga horária de 24 horas, conforme item B da 

Tabela V. 
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c) 5 pontos pela apresentação do Certificado do Mega Cursos, pela 

conclusão do Curso de Word II, Excel II e Power Point, com carga 

horária de 40 horas, conforme item B da Tabela V. 

d) 5 pontos pela apresentação do Certificado do Mega Cursos, pela 

conclusão do Curso de Windows, Word, Excel, Digitação Multimídia, 

Coreldraw, Print Artist, Técnicas de Impressão e Treinamento para 

Escritório, com carga horária de 70 horas, conforme item B. 

e) 10 pontos pela comprovação de experiência na área de atuação 

escolhida, qual seja: Comprovação de experiência profissional, 

através de cópia da CTPS, no cargo de Assistente Administrativo, 

pelo período de 26 de fevereiro de 2015 a 10 de março de 2016, 

conforme item C da Tabela V. 

 

Dessa forma, conclui-se que a pontuação do Recorrente deverá ser retificada, uma 

vez que este obteve, através das comprovações acima descritas, uma pontuação de 35 pontos 

na etapa de Avaliação Curricular. 

 

DA DECISÃO 

 

Diante das considerações anteriormente apresentadas a Comissão Julgadora do 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de Auxiliar Administrativo, regida pelo Edital nº 

004/2017, RESOLVE DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo candidato Denis 

Rodrigues Xavier, acerca da pontuação obtida durante a avaliação da analise curricular. 

 

Desta forma, a pontuação da análise curricular do Requerente passa a ser 35 

pontos, alterando-se a classificação da primeira etapa do Processo Seletivo. 

  

Gloria, 10 de abril de 2017. 
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