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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

Secretaria Municipal de Administração 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 2/2021, DE 13 DE AGOSTO DE 2021 

 

 

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS RECURSOS 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 2/2021 

INSCRIÇÃO 2102408 

CARGO Médico Comunitário 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/09/2021 às 12h 36min 

PEDIDO Solicito a recontagem dos pontos  

DESCRIÇÃO FATOS Foi entregue envelope na data de 02/08/2021, diretamente na AMAUC, 
conforme edital, contendo a comprovação de dois anos e meio de serviço 
na área de ESF e o título de especialista em Medicina de Família. No 
entanto não consta a pontuação destes itens na classificação. 

DESCRIÇÃO A candidata possui o comprovante da data de entrega dos itens entregues 
na AMAUC DIA 02.08.2021. 
A candidata também relata que possui endereço fixo no município: Rua 
Anselmo Fontana nº 500, apto 602, Centro, Concórdia - SC. 
Atualmente a mesma tem contrato temporário  de 40 horas/semanais 
como Médica no Município de Jaborá - SC 

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2804/2102408/fa21f61676cc68b248d50053751c705c.jpeg 

RESPOSTA Novo cálculo realizado. Recurso deferido. 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 2/2021 

INSCRIÇÃO 2102681 

CARGO Médico Comunitário 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/09/2021 às 08h 35min 

PEDIDO Correção de pontuação. 

DESCRIÇÃO FATOS Atuei 2 anos e 3 meses como médico comunitário na Atenção Básica e os 
pontos não foram computados. 

DESCRIÇÃO Solicito a verificação do tempo de serviço, visto que possuo documento 
comprobatório o qual envio anexo a esse recurso. 
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ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2804/2102681/13063c83b0f00a71520fd4091faeeb40.pdf 

RESPOSTA Conforme edital do certame o qual aponta: 
7.8. Não serão pontuados:  
a) Atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam os 
certificados emitidos na forma da lei;  
b) Os títulos não entregues no prazo e local determinados;  

c) Títulos obtidos em cursos que não sejam na área de atuação exigida pelo 
cargo;  

d) Documentos cujo inteiro teor não possa ser identificado e analisado;  

e) Os diplomas de formação de nível superior (graduação) e atestado de 
frequência quando os mesmos forem pré-requisitos para investidura no 
cargo.  
Considerando a letra “e” do referido edital, verificamos que o candidato 
apresentou cópia de e-mail entre o candidato e o suporte de sistema SUS e 
cópia de consulta de solicitação de desligamento do SGP – Ministério da 
Saúde. Tais documentos impossibilitam a análise desta banca considerando 
que não há elementos para comprovar data de início término ou 
manutenção do vínculo empregatício. 
Procedendo-se desta forma, somente o comprovante do Contrato 
Administrativo do candidato  requerente e a Prefeitura Municipal de 
Altamira foi  computado com o tempo correto. 
 
RECURSO INDEFERIDO. 

STATUS Indeferido 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 2/2021 

INSCRIÇÃO 2102771 

CARGO Técnico em Enfermagem Comunitário 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/09/2021 às 15h 30min 

PEDIDO Remontagem de pontos 

DESCRIÇÃO FATOS Tenho realizado inscrição para o processo seletivo público ,sendo entregue 
n Amauc no dia 26 de agosto o envelope com provas de título, o certificado 
de graduação mais declaração por tempo de serviço na saúde  pública e 
privada. Porém na lista dos classificados não consta a nota dos meus 
títulos. 

DESCRIÇÃO Solicito recontagem de pontos.  

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2804/2102771/b1fb5e97e86b5005e209e47ebc48bf8a.jpg 
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RESPOSTA Novo cálculo realizado. Recurso deferido 

STATUS Deferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 2/2021 

INSCRIÇÃO 2104288 

CARGO Técnico em Enfermagem Comunitário 

TIPO RECURSO Classificação 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/09/2021 às 10h 02min 

PEDIDO Pesso a recontagem de pontos!! 
Agradeço 

DESCRIÇÃO FATOS Estou aqui pedido que revisem meu caso ! 
Pois trabalho no Hospital a mais de 10 anos . 

DESCRIÇÃO Sou Tec em Enfermagem trabalho na area a mais de 10 anos estou aqui 
pedido o por que da nota 0.10?? Que séria por tempo de serviço! 

RESPOSTA Considerando que o candidato apresentou cópia da Carteira de Trabalho 
onde consta um vínculo como escriturária este tempo não é computado. 
Ao vínculo de técnica de enfermagem a data de admissão é 02/04/2020 e 
de saída 28 de abril. A cópia não demonstra ano de encerramento do 
vínculo considerando que está cortada sendo impossível a verificação 
correta. Assim, o tempo computado de 0,10 foi registrada considerando a 
documentação comprobatória 
 
RECURSO INDEFERIDO 
 
Foto em anexo: 
 

STATUS Indeferido. 

 

EDITAL Processo Seletivo - Nº 2/2021 

INSCRIÇÃO 2108808 

CARGO Médico Comunitário 

TIPO RECURSO Avaliação dos Títulos 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/09/2021 às 09h 43min 

PEDIDO Contagem de 0,10 pontos conforme 1 mês trabalho. Consideração de 
documentos enviados de trabalho por CNPJ e comprovante do CNES 
(Cadastro nacional de estabelecimentos de saúde) no qual consta o vínculo 
empregatício, de domínio público.  

DESCRIÇÃO FATOS No edital consta que para cada mês trabalhado receberá 0,10 pontos. No 
entanto não houve nota mesmo enviando os comprovantes. 
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DESCRIÇÃO No edital do processo seletivo consta que para cada mês trabalho será 
0,10 pontos. NÃO HÁ NO EDITAL QUAL A FORMA DE COMPROVANTE. 
Liguei para a AMAUC antes de enviar a documentação, não souberam me 
informar quais documentos valeriam (edital incompleto). Trabalho por 
CNPJ, enviei a documentação, para comprovar enviei também documento 
do CNES que mostra meu cadastro e a data de trabalho no ESF Jacob 
Biezus de Concórdia. Este site de domínio público, sendo que todos 
podem verificar. Solicito, veementemente, que pontuem minha nota e 
mudem minha classificação, pois o edital está incompleto e não houve 
pontuação mesmo enviando comprovante do CNES. Agradeço desde já.  

ANEXO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos
/2804/2108808/c5ba171dbe5545cbafdc2b794439c731.pdf 

RESPOSTA Conforme edital do certame o qual aponta: 
7.8. Não serão pontuados:  
a) Atestados ou quaisquer outros documentos que não sejam os 
certificados emitidos na forma da lei;  
b) Os títulos não entregues no prazo e local determinados;  

c) Títulos obtidos em cursos que não sejam na área de atuação exigida pelo 
cargo;  

d) Documentos cujo inteiro teor não possa ser identificado e analisado;  

e) Os diplomas de formação de nível superior (graduação) e atestado de 
frequência quando os mesmos forem pré-requisitos para investidura no 
cargo.  
Considerando a letra “e” do referido edital, verificamos que o candidato 
apresentou cópia de documento sem possibilidade de identificação por 
parte desta banca de data de início, término ou manutenção do vínculo 
empregatício.  
Procedendo-se desta forma, somente o comprovante em nome da 
empresa 3_R Saúde  Ltda foi computado com o tempo correto de 0,10. 
RECURSO DEFERIDO SOMENTE NESTE ITEM. 

STATUS Deferido. 

 

Concórdia – SC, 29 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Comissão de Avaliação dos Títulos 


