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ATO Nº 020/2018  
DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PONTUAÇÃO PRELIMINAR DA PROVA DE 

TÍTULOS DO EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO 
 
O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com 

a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, torna público o Julgamento dos Recursos contra a 

pontuação preliminar da prova de títulos, conforme decisões abaixo: 

 

PROVA DE TÍTULOS 

Parecer 001 

Nº inscrição:  929586 

Candidato: Leila Andersson Westphalen De Godoy  

Cargo: Médico Emergencista 

Alegação: Não foi considerada a minha titulação com especialização em Endoscopia, conforme 

comprovante de envio e entrega dos correios em 27/04/2018 de n° DY82630952 0 BR. Foram 

encaminhados o diploma de Título de especialista em Endoscopia reconhecido pela Sociedade Brasileira 

de Endoscopia Digestiva ( SOBED) e pela Associação Médica Brasileira ( AMB) juntamente com o 

certificado de especialista em Endoscopia do Conselho Federal de Medicina (CFM), além do certificado 

feito pelo orientador da residência médica no hospital São Lucas da PUCRS; Dr Raul Ritter Dos Santos 

comprovando o curso com 1800 horas em endoscopia e residência médica reconhecido pelo MEC ( 

parecer CNRM/MEC n°20/94, processo n° 0017625068). Tal especialização foi apresentada no processo 

seletivo para este mesmo cargo e local, ocorrido em 2017, e aceito por esta banca. Com a pontuação da 

especialização minha colocação seria a 5• colocada, por isso solicito considerar minha titulação, enviada 

dentro do prazo. Peço, encarecidamente a avaliação desta titulação. No mais, aguardo deferimento. 

Decisão: Não assiste razão a candidata recorrente. Em conferência aos documentos apresentados pela 

candidata, a banca observou que a mesma não apresentou histórico escolar, que, conforme regra o Edital, 

é um documento obrigatório de envio para pontuação, tanto na documentação enviada via correios, como 

no anexo do recurso da candidata, não constam o histórico do curso de Especialização enviado para prova 

de títulos, segue item do edital:  

12.5 Os certificados de cursos de pós-graduação em nível de especialização deverão ser 
acompanhados por histórico escolar.(Grifo nosso)  

Desta forma, por descumprir regras editalícias, a banca decide por não atribuir nota de título à candidata 
recorrente.  
RECURSO INDEFERIDO – SITUAÇÃO MANTIDA. 

 
GAROPABA, 21 de maio de 2018. 

 
 

Paulo Sergio de Araujo 
Prefeito Municipal  


