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INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - SP 

PROCESSO SELETIVO N° 003/2018 

 
Resposta aos Recursos (RESULTADO FINAL) 

 
 
Auxiliar Administrativo – INSCRIÇÃO: 1050417 
Enfermeiro Assistencial – INSCRIÇÕES: 1051692, 1053101, 1045602, 1045930, 1047313, 1047703, 1048851, 1049263, 
1055542. 
Técnico de enfermagem – INSCRIÇÃO: 1049784. 
Técnico de Radiologia – INSCRIÇÕES: 1050431, 1045036, 1045337, 1049182. 
 
 
O Processo Seletivo do INCS n° 003/2018 é composto de 3 etapas: Prova Objetiva, Entrevista Técnica e Avaliação 
Psicológica. 
O resultado parcial do Processo Seletivo do INCS n° 003/2018 foi publicado no site da www.mouramelo.com.br dia 
25/07/2018, onde consta somente a classificação da prova objetiva. 
Como o INCS tem urgência na convocação dos candidatos aprovados, foi realizada a entrevista técnica e avaliação 
psicológica em todos candidatos aprovados para acelerar o processo de admissão. 
O resultado final foi embasado na nota da Prova objetiva, entrevista técnica e avaliação psicológica. Candidatos que não 
compareceram, candidatos que não apresentaram documentação, inclusive os candidatos que ainda estão cursando a 
escolaridade exigida em edital, foram considerados inaptos. 
Portanto, fica explícito a todos candidatos aprovados em lista que deverão aguardar convocação pelo INCS.  
 

Assistente Social 
INSCRIÇÃO: 1046901 
DEFERIDO. A candidata consta em lista de espera em 10° lugar, foram convocadas apenas duas pessoas, correspondente 
ao número de vagas disponíveis. 
 
INSCRIÇÃO: 1051308 
DEFERIDO. De acordo com o edital, são duas vagas para este cargo, e a candidata consta em lista de espera em 12° lugar.  
 

Auxiliar Administrativo 
INSCRIÇÃO: 1045821 
INDEFERIDO. A convocação para entrevista técnica foi feita através do site, no qual o candidato não pode alegar 
desconhecimento. 
 
INSCRIÇÃO: 1051984 
DEFERIDO. A candidata foi APTA na avaliação psicológica, e está em lista de espera em 45° lugar. 
 

Enfermeiro Assistencial 
INSCRIÇÃO: 1054941 
INDEFERIDO. A candidata está na lista de espera em 36° lugar. 
 
INSCRIÇÃO: 1052257 
INDEFERIDO. A pontuação da candidata é 66 pontos de acordo com a RESPOSTA AOS RECURSOS DO RESULTADO PARCIAL 
que foi publicada no site. A candidata está na lista de espera em 25° lugar. 
 
INSCRIÇÃO: 1050146 
INDEFERIDO. De acordo com a RESPOSTA AOS RECURSOS DO RESULTADO PARCIAL, publicado no site a pontuação correta 
é 44 (Inabilitado). 
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Motorista 
INSCRIÇÃO: 1046248 
INDEFERIDO. O candidato está na lista de espera em 4° lugar, em vista que existem apenas duas vagas. 
 
INSCRIÇÃO: 1045922 
INDEFERIDO. De acordo com a Lei n° 12.990, de 09 de Junho de 2014: 

§ 1° a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou 
superior a 3 (três). 
O edital informa que são apenas 2 vagas para este cargo, portanto, o candidato concorre na listagem geral. 

 

Técnico de Enfermagem  
INSCRIÇÃO: 1052741 
INDEFERIDO. A candidata foi inapta na Avaliação Psicológica. 
 
INSCRIÇÃO: 1051415 
DEFERIDO. O candidato foi convocado para Admissão. 
 
INSCRIÇÃO: 1045835 
DEFERIDO. A candidata foi convocada para Admissão. 
 
INSCRIÇÃO: 1049834 
INDEFERIDO. A candidata tirou 48 pontos na prova objetiva, inabilitada. 
 
INSCRIÇÃO: 1051736 
DEFERIDO. A candidata foi convocada para Admissão. 
 
INSCRIÇÃO: 1053908 
DEFERIDO. A candidata está em lista de espera. 
 
INSCRIÇÃO: 1054870 
INDEFERIDO. O candidato foi inapto no resultado final, pois ainda está cursando a escolaridade exigida em edital. 
 
INSCRIÇÃO: 1055408 
INDEFERIDO. A candidata consta em lista de espera. 
 
INSCRIÇÃO: 1052098 
INDEFERIDO. O candidato não compareceu na entrevista técnica, no qual foi convocado através de edital no site. 
 

Técnico de Radiologia 
 
INSCRIÇÃO: 1049989 
DEFERIDO. A candidata consta em lista de espera. 
 
INSCRIÇÃO: 1054017 
DEFERIDO. A candidata foi convocada para Admissão. 
 
 
 

Santo André, 15 de Agosto de 2018. 
 
 

MOURA MELO CONCURSOS 


