
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 
SELEÇÃO PÚBLICA 

ANEXO I – EDITAL 060/2019 - RECURSOS JULGADOS PELA COMISSÃO 
TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA  

NOME RECURSO RESPOSTA DA COMISSÃO 

ADRIANA ALVES DOS SANTOS A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Primeiros Socorros e Experiência 
Profissional. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e indeferiu sua solicitação, pois a mesma não apresentou 
certificado do curso de Primeiros Socorros e a Experiência 
Profissional mantendo a pontuação inicial, pois conforme edital, no 
item 2 “não serão aceitos, anexados ou trocados documentos após 
a inscrição”. 

ANA PAULA HOBUSS A candidata solicita revisão de escrita 
do seu nome e idade, e pontuação do 
currículo do curso de Primeiros 
Socorros. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e deferiu os seus pedidos, acrescentando 10 pontos no 
curso de Primeiros Socorros. 

ANDRESSA YASMIN GUTERRES DA SILVA 
SCHWARTZ 

A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Primeiros Socorros. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e deferiu o seu pedido, acrescentando mais 5 pontos no 
curso de Primeiros Socorros, totalizando 10 pontos neste quesito. 

ANGELA PUIO DA ROCHA PEIXOTO A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Telefonista Auxiliar de Regulação 
Médica e Noções Básicas em Urgência 
e Emergência. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e deferiu o seu pedido de pontuação do Curso de 
Telefonista Auxiliar de Regulação Médica, acrescentando 25 pontos 
o quesito. E indeferiu o pedido de pontuação do Curso de Noções 
Básicas em Urgência e Emergência, pois a mesma não apresentou 
curso para este item. 

CIBELE PEREIRA DA SILVA A candidata solicita revisão de escrita 
do seu nome e de pontuação de 
Experiência Profissional. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e deferiu os seus pedidos, acrescentando 5 pontos no 
quesito experiência profissional. 

EDUARDO FERREIRA MARQUES O candidato solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Telefonista Auxiliar de Regulação 
Médica e Atendimento ao Cliente. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e indeferiu suas solicitações, pois os cursos não tem a 
carga horária mínima exigida no edital. 

ELISABETE CONCEIÇÃO MOTTA DA SILVA A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo apresentando 
novo documento, pois alega não ter 
entendido o edital. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e indefere a solicitação mantendo a pontuação inicial, 
pois conforme edital, no item 2 “não serão aceitos, anexados ou 
trocados documentos após a inscrição”. 



 

MILENA MOTTA BANDEIRA A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo nos Cursos de 
Atendimento ao Cliente e Telefonista 
Auxiliar de Regulação Médica. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e indefere a solicitação mantendo a pontuação inicial, 
pois no Curso de Atendimento ao Cliente o curso não tem a carga 
horária mínima exigida no edital e quanto ao Curso de Telefonista 
Auxiliar de Regulação Médica a data de conclusão é posterior à 
data de inscrição no processo seletivo. 
 

RACHEL RIBEIRO ELIAS A candidata solicita revisão de idade. A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere a sua solicitação. 
 

SUELEN DE PAULA WEIDENMULLER A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Telefonista Auxiliar de Regulação 
Médica. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere a solicitação, acrescentando 25 pontos neste 
quesito. 

TALIA SIGALES DE ALMEIDA A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo nos Cursos de 
Telefonista Auxiliar de Regulação 
Médica e Humanização. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere a solicitação do Curso de Telefonista Auxiliar de 
Regulação Médica, acrescentando 25 pontos neste quesito. Quanto 
ao Curso de humanização, foi indeferido, pois o curso não tem a 
carga horária mínima exigida no edital. 
 

VANESSA ABREU DE VASCONCELOS A candidata solicita revisão de 
pontuação do currículo no Curso de 
Noções Básicas de Urgência e 
Emergência. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e indefere a solicitação, pois já havia sido pontuada com 
5 pontos, pontuação que está de acordo com a carga horária 
apresentada. 
 

TAIS DE FATIMA PINTO DA SILVA  
 
 
 
 
 

A candidata alega que não consta no 
edital a exigência de 
RG/CPF/NOME/DATA DE 
NASCIMENTO/ESCOLARIDADE. 

A comissão indefere este recurso com base no item 2 do edital 
onde é claro que o candidato no ato da inscrição deverá entregar 
CURRÍCULOS COMPROVADOS (onde conste nome, a data de 
nascimento, RG e CPF de forma clara e ainda os comprovantes das 
exigências para a função e inscrição descritos no quadro do item 1, 
deste Edital). 

PATRICK DA SILVA ARAUJO 
 
 

O candidato solicita revisão de 
pontuação do currículo no quesito de 
Atendimento ao Cliente. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e defere a solicitação, acrescentando 10 pontos no 
quesito de Atendimento ao Cliente. 



 
 

 

MONIQUE REIS CORREA 
 
 
 
 
 

A candidata solicita revisão de 
pontuação no quesito CURSO 
SUPERIOR, pois a mesma alega que no 
edital não consta que o Curso Superior 
deveria estar concluído.  

A comissão indefere a pontuação, pois a mesma dar-se-á diante de 
Curso Concluído. Ao contrario, não se falaria que o candidato conta 
com Curso Superior, uma vez que esta condição só se alcança a 
partir da conclusão do referido do curso. Se a intenção fosse 
pontuar cursos em andamento, no edital necessariamente 
constaria “Curso Superior incompleto ou em andamento”, o que 
não condiz com o caso concreto. A previsão do edital é clara e 
taxativa no sentido que possibilita a pontuação no caso de 
comprovar a condição de Curso Superior obtido. A interpretação se 
da de forma restritiva e não extensiva. 

JULIANA ISLABÃO GOMES ADAMOLI 
 
 
 
 

A candidata solicita revisão de 
pontuação no quesito de PRIMEIRO 
SOCORROS E CURSO DE NOÇÕES 
BÁSICAS DE URGÊNCIA E EMRGÊNCIA. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere parcialmente a sua solicitação, acrescentando 
10 pontos no quesito de Primeiros Socorros e indefere no quesito 
Noções Básicas de Urgência e Emergência por já ter pontuação 
máxima neste quesito. 
 

MARIA LEANDRA FONSECA DOS SANTOS  
 
 
 

A candidata solicita revisão de 
pontuação em todos os quesitos deste 
edital. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e indefere a solicitação, pois a mesma não apresentou 
comprovantes para pontuar em nenhum quesito. 

LONI MARISA LOPES A candidata solicita revisão de 
pontuação no quesito EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL e CURSO SUPERIOR, 
onde alega que o seu faz parte da área 
da saúde.  

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere suas solicitações, acrescentando mais 1 ponto 
no quesito Experiência Profissional e 5 pontos no quesito Curso 
Superior. 

CELESTE DO CARMO DA COSTA MASCHKE A candidata solicita revisão de 
pontuação no quesito CURSO 
SUPERIOR. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pela 
candidata e defere sua solicitação, acrescentando 15 pontos no 
quesito CURSO SUPERIOR. 
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