B08 - Enfermeiro 30h
Inscrição
4564294

Candidato
ALINE DE AQUINO LOPES ZEFERINO

Nota Recebida
0.00

Justificativa
Resultado
Conforme subitem 12.12.4 do Edital: "Os cursos de especialização Indeferido
deverão estar acompanhados de diploma de graduação ou
declaração de conclusão do curso, desde que constem do referido
documento, o histórico escolar do curso, caso contrário não serão
pontuados." A candidata não enviou o diploma de graduação. A
observância quanto ao cumprimento das regras do Edital se faz
necessária por questões de transparência e isonomia no Concurso.

4574443

CHRISTIANE NEPOMUCENO PAIXAO

0.00

Conforme subitem 12.12 do Edital: "Os cursos de especialização
Indeferido
lato sensu deverão ser apresentados por meio de
certificados, em conformidade com a RESOLUÇÃO CNE/CES N°
1, DE 8 DE JUNHO DE 2007, acompanhado do respectivo
histórico."
A candidata não enviou o histórico da Especialização,
descumprindo assim o referido item do Edital e portanto, não foi
pontuada. O cumprimento às regras do Edital se faz necessário por
questões de transparência e isonomia no Concurso.

Nota Recebida
0.00

Justificativa
Resultado
Conforme subitem 12.12.4 do Edital: "Os cursos de especialização Indeferido
deverão estar acompanhados de diploma de graduação ou
declaração de conclusão do curso, desde que constem do referido
documento, o histórico escolar do curso, caso contrário não serão
pontuados." A candidata não enviou o diploma de graduação. A
observância quanto ao cumprimento das regras do Edital se faz
necessária por questões de transparência e isonomia no Concurso.

B09 - Enfermeiro 40h
Inscrição
4546237

Candidato
ELAINE LUPPE GOBBI DECOTTIGNIES

4541324

POLIANA LOPES

0.00

Conforme subitem 12.12.1 do Edital: "Em caso de impossibilidade Indeferido
de apresentação do certificado, por ainda não ter sido emitido pela
Instituição de Ensino, será aceita, para fins de pontuação,
declaração ou certidão de conclusão do curso de especialização
lato sensu se o curso for concluído a partir de 01/01/2016, desde
que constem do referido documento, o histórico escolar do curso,
com data de conclusão e aprovação da monografia." A candidata
concluiu a especialização em julho de 2015, além disso, a
declaração não veio acompanhada do histórico e por essas razões,
não obteve pontuação.

Nota Recebida
0.00

Justificativa
Resultado
Após reanálise da documentação enviada, a banca verificou que a Deferido - nota
candidata faz jus a 1,5 pontos na especialização. Recurso
final 1,5
procedente.

Nota Recebida
1.50

Justificativa
Recurso procedente. No formulário não foi somada à nota final os
pontos referentes ao Mestrado apresentado, que
consequentemente, não foram lançados na nota divulgada.

Resultado
Deferido - nota
final 5,0

Resultado
Deferido - nota
final 5,0

B13 - Fonoaudiólogo
Inscrição
4602021

Candidato
MARIANA PELIÇÃO MOLINO GOZZI

B19 - Médico Gastroenterologista
Inscrição
4538552

Candidato
LUIZA FABRES DO CARMO

B34 - Nutricionista
Inscrição
4553454

Candidato
ALEX RICHARD COSTA SILVA

Nota Recebida
1.50

Justificativa
Recurso procedente. No formulário não foi somada à nota final os
pontos referentes ao Mestrado apresentado, que
consequentemente, não foram lançados na nota divulgada.

4593235

HELENA SCHNEIDER EWALD

0.00

Após reanálise da documentação enviada, a banca verificou que a Deferido - nota
candidata faz jus a 1,5 pontos na especialização. Recurso
final 1,5
procedente.

Candidato
JULIANA GUEDES MORGADO

Nota Recebida
0.00

Justificativa
Resultado
Após reanálise da documentação enviada, a banca verificou que a Deferido - nota
candidata faz jus a 1,5 pontos na especialização. Recurso
final 1,5
procedente.

B35 - Psicólogo
Inscrição
4514696

