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RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

Cargo Candidato Análise do Recurso 
Não são analisados documentos novos anexados ao recurso. Toda documentação 

analisada trata-se da entregue no ato da inscrição. 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 

Patrícia Aparecida de 

Castro. 

O curso apresentado pela candidata trata-se de pré requisito para a 

formação e exercício da profissão, como descrito no edital e não 

pode ser contabilizado como curso complementar. 

Cursos complementares são os realizados na ÁREA para 

complemtar o conhecimento.  

INDEFERIDO 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 

Aquelina Gonçalves 

Botta de Carvalho 

Nome correto: DEFERIDO 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 

Magda Vantine 

Barboza 

Pontuação: Público – mais de 6 anos: 6 pontos – máximo para 

público. 

Privado - 30 meses – 2 pontos. 

Total: 8 pontos 
DEFERIDO 

Cirurgião Dentista 

pacientes especiais 

Mariana Nogueira de 

Souza 

Nome correto: DEFERIDO 

Pontuação: Público -  de 6 anos: 6 pontos – máximo para público.  

Privado - 20 meses: 2 pontos. 

Total: 8 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Cirurgião Dentista 

Generalista 

Gisele Martins 

Zanatta Lima 

A candidata apresentou duas declarações de rede privada que 

contabilizaram um somatório de 2 anos e 9 meses de experiência.  

Pontuação privado – 03 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Cirurgião Dentista 

Generalista 

Ayla Janine Alcantara 

de Moraes 

  As experiências comprovadas pela candidata foram: 

Público: 17/01/2020 até dias atuais: 3 pontos. 
Privado: 01/12/2019 até dias atuais: 2 pontos. 

Pontuação Total Experiência: 5 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Cirurgião Dentista 

Generalista 

Renata Braga de 

Souza 

A candidata apresentou quatro declaraçõs de cursos 

complementares: 

- Situações Odontológicas Comuns em Atenção Primária à Saúde: 

45 horas; 

- Esthetic: Imersão em resina Composta: 20 horas; 

- Curso Imersão em Clareamento Dental: 10 horas; 

- Curso Princípios de Cirurgia Oral: 10 horas. 

Somatório de CH: 85 horas  
Pontuação: 3 pontos (De 41h a 120h). 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Cirurgião Dentista 

Generalista 

Yasmin de Carvalho 

Souza Freitas 

A candidata apresentou comprovações de experiência: 

Público: 10/2019 até 01/2021 e 01/02/2021 até data atual: 3 pontos; 

Privado: 02/01/2020 até data atual: 2 pontos. 

Total Experiência: 05 pontos. 

- Curso Complementar: Imersão de lentes de Contato – do 

planejamento à cimentação: 20h: 1 ponto (Até 40 horas) 

- Pós Graduação: Cirurgia Oral menor – 360h: 1 ponto. 

Pontuação Final: Experiência: 5 pomtos; Especialização: 1 ponto; 
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Curso Complementar: 1 ponto. 

Total: 7 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Cuidador de Idosos Rosângela Maria de 

Almeida Araújo da 
Silva 

Correção do Nome: DEFERIDO 

Contabilizado 1 curso na área: Curso de Serviços Sociais Básico. 40 
horas (1 ponto). 

Os demais cursos spresentados não são da Área. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Enfermeiro 

Especialista 

Natália da Cruz 

Galdino Peres 

Recontagem de tempo de Experiência: 

Público: Apresentou dois vínculos públicos onde há sobreposição 

de tempo em um dos vínculos. Em um único vínculo a candidata já 

possui mais de 6 anos de atuação – 6 pontos (pontuação máxima). 

Privado: 06/04/2015 a 09/01/2016 - 09 meses – 1 ponto. 

Total de pontos no eixo experiência: 7 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Enfermeiro 
Especialista 

Bianca Fernandes 
Guimarães 

Recontagem do tempo de Experiência: 
Público: tempo de serviço – mais de 6 anos (pontuação méxima – 6 

pontos); 

Privado: não apresentou comprovante de experiência. 

Pontuação total no eixo experiência: 6 pontos.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Enfermeiro 

Especislista 

Carolina Trombini 

Delvaux Mattos 

Florenço 

Nome correto. 

DEFERIDO 

Enfermeira 

Especialista 

Andréa Malaquias da 

Silva 

Recurso 1:  

Pontuação: Público: 5 anos (5 pontos) e Privado: mais de 6 anos (4 

pontos). 

Especialização: 2  pontos. 
Cursos complementares apresentados – somatório de 108 horas (3 

pontos). 

Pontuação total da candidata: 14 pontos 

Recurso 2: O critério de classificação é a pontuação total. Os 

critérios de desempate são os seguintes, de acordo com o Edital no 

item 5.4: 
5.4. Em caso de empate na nota final terá preferência o candidato 

que, na seguinte ordem: 

 tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia 
de inscrição neste processo seletivo, conforme artigo 27, 

parágrafo único, da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso); 

 tiver maior tempo de exercício da profissão. 
INDEFERIDO 

Enfermeiro 

Especialista 

Léo Luiz Herdy  Tempo de Experiência: 

Público: 2 anos e 10 meses (vínculos com sobreposição de tempo) – 

3 pontos. 

Privado: 2 anos e 4 meses – 2 pontos. 

Total de pontos no eixo experiência: 5 pontos. 

Enfermeiro 

Especialista 

Joice de Oliveira 

Azevedo 

Quanto aos documentos apresentados no ato da inscrição: 

Público: 2 anos e 3 meses (sobreposição de tempo em vínculos 

apresentados) – 3 pontos. 
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Privado: 3 anos e 4 meses – 3 pontos. 

Total de pontos no eixo experiência: 6 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Enfermeiro 

Generalista 

Joice de Oliveira 

Azevedo 

Quanto aos documentos apresentados no ato da inscrição: 

Público: 2 anos e 3 meses (sobreposição de tempo em vínculos 
apresentados) – 3 pontos. 

Privado: 3 anos e 4 meses – 3 pontos. 

Total de pontos no eixo experiência: 6 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Enfermeiro 

Generalista 

Guilherme 

Vasconcelos Reis 

Quanto aos documentos apresentados no ato da inscrição: 

Cursos: NR 35 – Trabalho em Altura: 08horas.  

Não são validados certificados de Eventos Científicos que nao 

caracterizam cursos.  

Não são avaliados docmentos novos anexados ao recurso.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Médico Generalista Caroline Kelly 
Fontoura Bezerra 

A candidata apresentou duas declarações de serviço público que 
pelas datas assinaladas contabilizaram 09 meses de atuação. Logo, 

para ambos os cargos fica alterada a pontuação de experiência 

profissional para 2 pontos. 

DEFERIDO  

Médico 

Intervencionista 

Paulo Marcos César O candidato apresentou um certificado de curso de ATLS que não 

consta a carga horária do curso. Por tal motivo não há como analisar 

a carga horária deste curso complementar.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Médico 

Ultrassonografista 

Tatiana de Souza 

Vasconcellos 

A candidata apresentou na inscrição declarações de tempo de 

serviço como médica ultrassonografista na rede privada que 

contabilizam mais de 6 anos de experiência. (4 pontos – máximo de 

pontuação). 
No serviço público a declaração apresentada não foi na função de 

médica ultrassonografista e/ou radiologista. Por tal motivo não teve 

pontuação em tempo de serviço específico de médico radiologista / 

ultrassonografista na rede pública.  

Pontuação em experiência: 4 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Médico UPA Frederico Antônio 

Rabelo 

O candidato apresentou os certificados de cursos complementares:  

- Prevenção e Controle de Infecção (PCI) causadas pelo novo 

coronavírus (COVID-19): 5 horas; 

- Zika: Abordagem Clínica na Atenção Básica: 45 horas; 

- Curso de Introdução a Ventilação Mecânica: 20 horas; 

- Síndrome Gripal e COVID – 19: 08 horas; 
- Medicina Baseada em Evidências: 15 horas. 

Congressos e demais eventos não contabilizam como cursos. 

Total de CH: 88 horas (De 41h a 120 horas): 3 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Motorista de 

Ambulância 

Marco Antônio 

Malaquias 

O candidato apresentou na inscrição uma declaração de experiência 

em serviço público: 14 meses (3 pontos) 

Privado: mais de 6 anos (4 pontos) 

Total: 7 pontos 
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DEFERIDO 

Nutricionista Luiz Felipe Leal 

Cunha Souza 

As comprovações de experiência: 

Público: PMTR – 14 meses e 14 dias – (3 pontos) 

Privado: Dona Marmita: 10/06/2019 a 15/07/2020: 12 meses e 5 

dias. Bramil: 22/09/2020 a 21/09/2021 – (1 ano) / Cross Experience: 

29/09/2020 a 29/09/2021: sobreposição de tempo ao 
estabelecimento Bramil. 

FM Alimentação e Serviços Limitada – ME: 1 ano e 1 mês / 

01/09/2012 a 09/08/2017: 4 anos e 11 meses. 

Total de tempo privado: mais de 6 anos (4 pontos). 

Total de pontos em experiência: 7 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Nutricionista Fernanda Drumond 

Ragazzi 

A pontuação requerida do Instituto Ideias não pode ser enquadrada 

em Instituição Pública, pois o Instituto Ideias é uma Organização 

Social não Governametal (De origem privada e Filantrópica – 

conforme cadastro do CNPJ). 

Neste sentido, a pontuação se mantém com 4 pontos no eixo 
experiência.  

INDEFERIDO 

Farmacêutico Hanna Myrrha Dias 

de Oliveira 

Experiência: Público: 0 

Privado: 07 meses – 01 ponto.  

Total: 01 ponto. 

DEFERIDO 

Fisioterapeuta Jéssica Ramos do 

Nascimento Gomes 

A candidata apresentou 2 declarações de tempo de serviço privado 

comprovando 36 meses, desconsiderando sobreposição de tempo (3 

pontos). 

Estágios não são contabibilizados como experiência. 

Total de pontos em experiência: 3 pontos 

DEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 
Especialista 

Letícia Batista Galvão A cabdidata apresentou duas comprovações de vínculos: 

Público: 13 meses (3 pontos) 
Privado: 12 meses e 3 dias (2 pontos) 

Total de pontos no eixo experiência: 5 pontos 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Caroline Pereria 

França 

A candidata apresentou os seguintes cursos complemntares: 

- Atenção aoa problemas neurológicos frequentes na Atenção 

Básica – 60 h; 

- COVID – 19: manejo do paciente com distúrbios respiratórios – 

15 h; 

- Prevenção e Controle de Infecção (PCI) causadas pelo novo 

coranavírus (covid-19) – 5 h; 

- Abordagem das síndrom,es geriátricas e cuidados paliativos na 

Atenção Primária à Saúde – 12 h; 
- principais aspectos clínicos e perspectivas terapêuticas para o 

tratamento de pacientes diagnosticados com a covid – 19 – 2 h; 

- Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HPV – 4 h; 

- Cuidados na Assistência ao Paciente – Cuidados respiratórios na 

ELA – 10 h; 

- Proteção física e psicossocial no trabalho em saúde e áreas 

essesnciais à covid – 19 – 5 h. 

Somatório de todos os cursos: 113 horas (De 41 a 120 h) – 3 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 
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final desta planilha. INDEFERIDO  

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Michele dos Santos 

Cabral 

Experiência como Técnica em Enfermagem: 

Público: 5 anos e 2 meses (5 pontos); 

Privado: 6 anos (4 pontos). 

Total de pontos no eixo experência: 9 pontos. 

Cursos Complementares: 
Mais de 121 horas – pontuação máxima 5 pontos 

Pontuação Total: 14 pontos.  

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Paula de Cassia 

Ferreira Pinto 

Quanto a experiência: 

Público: somados os tempos – 2 anos e 11 meses. (3 pontos). 

Privado: não foi apresentada comprovação. 

Cursos Complementares: mais de 121 horas – pontuação máxima 5 

pontos. 

Pontuação Total: 8 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Carlos Eduardo de 

Souza Aquino 

Experiência: Público – mais de 6 anos; 6 pontos. 

Privado – 4 anos e 10 meses (3 pontos). 

Total no eixo experiência – 9 pontos. 
Cursos Complementares: 

- Exército Brasileiro – Padioleiro (Atendente de Enfermagem) - 

56h; 

- Suporte Básico de Vida – 09h; 

- Transporte de Emergência – 50h  

Total de carga horária: 115 horas (3 pontos) 

Eventos como Congressos, Palestras, Fóruns não são validados 

como CURSOS. 

Pontuação Total: 12 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 
Enfermagem 

Especialista 

Tatiane Pereira 
Batitucci 

Experiência: 
Público: 2 anos e 11 meses – 3 pontos. 

Privado: 1 ano e 6 meses – 2 pontos. 

Total de Pontuação no eixo experiência: 5 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Técnido em 

Enfermagem 

Especialista  

Magda Adélia Victor Experiência comprovada como técnico em enfermagem: 

Público: mais de 6 anos (pontuação máxima – 6 pontos) 

Privado: não comprovou experiência como técnico em enfermagem. 

Cursos Complementares – mais de 121 horas – pontuação máxima – 

5 pontos. 

Pontuação total: 11 pontos  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo  

no final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 
Enfermagem 

Especialista 

Maria Auxiliadora 
Ramos da Silva 

Experiência Comprovada como Técnico em Enfermagem: 
Público e Privado – não foram comprovadas experiências na função 

Técnico em Enfermagem.  

Neste sentido não há pontuação validada para o eixo experiência 

profissional no cargo pretendido: Técnico em Enfermagem. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista  

Tatiane Regina Lopes 

dos Santos 

Experiência: 

Público: 4 anos (com sobreposição de tempo em mais de um 

vínculo) – 5 pontos; 
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Privado: 1 ano e 1 mês – 2 pontos. 

Total de pontos: 7 pontos 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 
Especialista 

Rosilene de Paula 

Silva 

Experiências como técnico em enfermagem: 

Público: menos de 5 meses de experiência na função técnico em 
enfermagem – 0 ponto. 

Privado: mais de 6 anos – 4 pontos. 

Pontuação total no eixo experiência: 4 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Carla Pereira da Costa  Experência comprovada na função técnico em enfermagem: 

Público – mais de 6 anos (6 pontos); 

 Privado – 03/20214 a 09/2014 – 6 meses (1 ponto).  

Total de pontos no eixo experiência: 7 pontos.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Enfermagem 
Especialista 

Jonas Pinto Faria Nome Correto: DEFERIDO 

Experiência comprovadas como técnico de enfermagem:  
Público: Município de Três Rios – 1 mês. Município de Petrópolis - 

7 meses (Total: 8 meses: 2 pontos) 

Privado: mais de 6 anos (4 pontos – pontuação máxima). 

Pontuação total no eixo experiência: 6 pontos.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha.  

Técnico em 

Enfermagem 

Especialista 

Recurso solicitado via 

OUVIDORIA – 

denúncia anônima. 

Trata-se de revisão de pontuação de experiência das candidatas 

abaixo: 

- Marlene Louzada Baião – Público: 1 ano e 3 meses (3 pontos). 

Privado – mais de 6 anos (4 pontos). Total: 7 pontos. 

- Mariléia da Silva Ferreira – Público: 6 meses (2 pontos). Privado: 

mais de 6 anos (4 pontos - máximo). Total: 6 pontos.  
- Daniele de Souza – Público: mais de 6 anos conforme declaração 

apresentada. (6 pontos). Privado: 4 anos e 2 meses (3 pontos). Total: 

9 pontos. 

- Leidiane de Carvalho – Público: 2 anos e 8 meses – (3 pontos) 

Privado: mais de 6 anos (4 pontos - máximo). Total: 7 pontos. 

- Jéssica Mayra da Silva Campos – 3 anos e 8 meses (sobreposição 

de tempo em mais de um vínculo). 5 pontos. 

Privado: sem experiência comprovada. Total – 5 pontos.  

- Regina da Silva Raimundo Benedito – Público: 13 meses (3 

pontos) Privado: 4 anos e 11 meses (3 pontos). Total – 6 pontos. 

Técnico em 

Enfermagem 

Generalista 

 Doracir de Fátima 

Moraes Lessa 

Mauricio  

Experiência: 

Público: mais de 6 anos (6 pontos – pontuação máxima). 

Privado: não possui comprovação de experiência em rede privada. 
Pontuação total no eixo experiência: 6 pontos.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Radiologia 

Cosme Elton 

Martinho Ramos 

Os cursos apresentados foram: Técnicas de Vendas, Departamento 

Pessoal, Administração, Operador de Caixa e Telemarketing. 

Os cursos não foram considerados por não se tratar de cursos na 

ÁREA como descrito no Edital no item 5 - texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Radiologia 

Natália Ponciano 

Cruz 

Para os cursos de nível médio técnico foram analisadas as 

pontuações nos eixos: Experiência (público e privado com máximo 
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de 10 pontos) e Cursos Complementares (carga horária superior a 

121h pontuação máxima de 5 pontos). Graduação e Pós Graduação 

não são eixos avaliados para cargos de nível médio técnico. 

A candidata pontuou:  

Experiência: Público: 0 – sem experiências em serviço público. 
Privado: mais de 6 anos: 04 pontos – pontuação máxima para o 

privado. 

Cursos Complementares: a candidata apresentou cursos com 

somatório de cargas horárias superior a 121 horas, o que contabiliza 

pontuação máxima: 5 pontos. 

Total: 09 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. 

INDEFERIDO 

Técnico em 

Radiologia 

Oscar David Pereira 

Alvarenga  

O candidato apresentou os seguintes CURSOS 

COMPLEMENTARES:  

- Tomografia Computadorizada: 22 horas; 
- Fundamentos de Radioproteção e Noções de Emergência: 60 

horas; 

- Aprimoramento Profissional – Radiologia Digital X Radiologia 

Convencional: 04 horas; 

- Cursos de: Estudo radiológico da Coluna Vertebral e do Aparelho 

Urinário com Nefro – tomografia – Certificado sem Carga Horária. 

Somatório de CH: 86 horas (na pontuação conforme especificado no 

edital: De 41h até 120 horas – 03 pontos) 

Simpósios, Congressos e Estágios não caracterizam cursos.  

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Técnico em 

Radiologia 

Claiton dos Santos 

Moreira 

Experiência: Público – UPA (06 meses a 01 ano): 2 pontos; 

Privado: mais de 6 anos – STR, Ass. Caridade São João 
Neponuceno (privada sem fins lucrativos), Tecno-Rad: 4 pontos 

(pontuação máxima). 

Pontuação: 06 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. INDEFERIDO 

Oficial Adminitrativo  Marcelo Duarte Faria Cursos Complementares: 

Curso Formação Contiuada em Saúde: 160h (mais de 121 horas): 5 

pontos. 

DEFERIDO 

Oficial 

Administrativo 

Ana Carolina Mattos 

Carreiro 

Apresentou declaração de atuação no Conselho Municipal de Saúde 

(público) com funções adminstrativad com tempo de 11 anos e 10 

meses.  

Pontuação no Eixo Experiência: 6 pontos. 
DEFERIDO 

Oficial 

Administrativo 

Luiza Vantine Pereira Apresentou 2 cursos de 60 horas, totalizando 120 horas. 

Pontuação no eixo cursos complementares – 3 pontos. 

Análise como descrito no edital no item 5 – texto citado abaixo no 

final desta planilha. DEFERIDO 

 

 
 

 

5. DA PONTUAÇÃO 
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5.1. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil analisará e selecionará os 

currículos da seguinte forma: os profissionais serão selecionados segundo critérios de 

experiência profissional, formação acadêmica (análise de títulos) e cursos 

complementares relacionados ao cargo pretendido para a contratação, nos limites 

fixados neste edital e conforme os quadros abaixo: 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA TODOS OS CARGOS 

Experiência 
Profissional 

Privado Pública 

06 meses até 01 ano 1,0 2,0 

+ 1 a 3 anos 2,0 3,0 

+3 a 6 anos 3,0 5,0 

+ 6 anos 4,0 6,0 

Limitado ao máximo de 10,0 pontos 
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA PARA CARGOS DE NÍVEL SUIPERIOR 

Pós-Graduação “Strictu Sensu” – doutorado 5,0 

Pós-Graduação “Strictu Sensu” – mestrado  3,0 

Pós-Graduação “Lato Sensu” – Especialização com, no 

mínimo, 360 horas – até 02 especializações 

1,0 

Limitado ao máximo de  10,0 pontos 

 

  

COMPROVAÇÃO DE CURSOS COMPLEMENTARES NA ÁREA PARA 

TODOS OS CARGOS – somatório de todos os cursos 

Até 40 horas 1,0 

De 41h até 120 horas 3,0 

Acima de 121 horas 5,0 

Limitado ao máximo de 5,0 pontos 

  

– Para efeito de aferição da pontuação dos candidatos na análise curricular, serão 

considerados os somatórios cumulados do tempo de experiência profissional, bem 

como do somatório cumulado dos cursos complementares estritamente pertinentes ao 

cargo pretendido, limitada a pontuação máxima demonstrada nos quadros acima. 

5.2. Na aferição da pontuação acadêmica dos candidatos das áreas de graduação superior, 

serão consideradas as as duas modalidades de pós – graduação (Strictu Sensu e Latu Sensu),  

considerando o somatório, limitado o máximo de 10,0 pontos. 

5.3. É de responsabilidade dos candidatos, no momento do preenchimento da ficha de 

inscrição, indicar e comprovar os períodos de atuação profissional e os cursos 
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complementares, se houver, que comporão os elementos de aferição da pontuação 

classificatória final. 

5.4. Em caso de empate na nota final terá preferência o candidato que, na seguinte 

ordem: 

 tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição 

neste processo seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 

10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

 tiver maior tempo de exercício da profissão. 

 

 

 
 


