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 CONDUTOR DE AMBULÂNCIA  

NOME RECURSO RESPOSTA DA COMISSÃO 

ELIEZER CASARIN BARCELOS O candidato solicita revisão de 
pontuação do currículo nos requisitos 
de mecânica básica, direção defensiva 
e certificados BLS e APH. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e deferiu a solicitação de pontuação quanto à direção 
defensiva, acrescentando 10 pontos. Quanto à solicitação de 
pontuação de mecânica básica a comissão indefere a solicitação 
mantendo a pontuação inicial, pois conforme edital, no item 2 “não 
serão aceitos, anexados ou trocados documentos após a inscrição”. 
Quanto aos cursos de APH e BLS, os mesmos são obrigatórios, não 
pontuando. 

ISMAR DA SILVA NUNES O candidato solicita revisão de 
pontuação do currículo no requisito de 
experiência profissional. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato, indeferiu e retificou a solicitação de pontuação no 
requisito de experiência profissional, pois a mesma apresentada 
pelo candidato foi anterior há 2 anos, conforme item 4.2.2.5 do 
edital, portanto, candidato perdeu 5 pontos neste quesito. 

LEONARDO DE SOUZA AIRES O candidato solicita revisão de 
pontuação dos candidatos alocados 
em 3º e 6º lugar.  
 

A Comissão conferiu os candidatos mencionados e reavaliou os 
mesmos. 

PAULO SERGIO SOARES O candidato solicita revisão de 
pontuação do curso de mecânica 
básica. E solicita revisão de pontuação 
dos candidatos em 2º e 6º lugar. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e indeferiu o pedido, pois o curso referido pelo candidato 
não se enquadra nos termos do edital e foi feita a reavaliação dos 
candidatos mencionados. 
 

RUDIMAR SILVA LUCAS O candidato solicita revisão de 
pontuação dos cursos de APH, BLS e 
Condutor de Veículos de Emergência. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e indeferiu a solicitação quanto aos cursos de APH, BLS E 
Condutor de Veículos de Emergência, os mesmos são obrigatórios, 
não pontuando. 

SHESTER CARDOSO DAMASCENO O candidato solicita revisão de 
pontuação nos quesitos de 
Experiência Profissional. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e o mesmo não tem a totalidade de tempo previsto no 
item, pois a mesma apresentada pelo candidato foi do penúltimo 
ano, continuando pontuada em 5 pontos. 



SIDNEI FONTOURA MARTINS O candidato solicita revisão de seu 
currículo e por qual motivo foi 
desclassificado alegando que entregou 
toda a documentação exigida para a 
referida seleção. 

A Comissão conferiu todos os comprovantes apresentados pelo 
candidato e indefere o pedido, pois o Certificado do Curso de 
Condutores de Veículos de Emergência encontra se vencido desde 
Março de 2019. 

ROGERIO CELENTE MONTE  
 
 
 
 
 

O candidato solicita revisão de sua 
classificação alegando que não foi 
aplicado corretamente o critério de 
desempate. 

A Comissão conferiu a solicitação do candidato e deferiu o pedido, 
reclassificou o candidato de 16º lugar para 14º lugar. 
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