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RESPOSTA AO RECURSO 001/2022

Recurso apresentado pela candidata Railsa Conceição da Silva
DAS ALEGAÇÕES:
Acredito ter sido prejudicada em dado momento da entrevista, pelo fato de um dos meus
adversários ter entrado na sala ao lado e esperado sua vez de ser entrevistado, fazendo com que
dessa forma ele ouvisse todas as perguntas e respostas feitas na minha entrevista, de modo que
poderia não só tê-lo favorecido, como também prejudicado meu raciocínio para responder as
perguntas com mais desinibição e tranquilidade. O que implica nas respostas, já que algumas
perguntas eram de caráter pessoal e a entrevista em si, particular. Creio que se não tivesse
havido essa intromissão, teria sido uma entrevista mais proveitosa, pois acredito no meu potencial
e na minha capacidade. Dito isso, não concordo com minha nota final da entrevista, solicito uma
revisão.
RESPOSTA AO RECURSO APRESENTADO:
Em resposta ao recurso apresentado, cumpre esclarecer que o objetivo das perguntas era para
avaliar os seguintes pontos: Capacidade de expressão e fluência verbal, Integração no meio
socioprofissional e Motivação para o desempenho da função, isso de acordo com o edital
001/2022 no item 11.8.2 e que as perguntas não necessariamente são as mesmas. Informo
também que a sala ao lado é uma antessala e local apropriado para espera.
Ressaltamos também que o candidato que aguardava na antessala teve colocação abaixo da
sua, não fazendo sentido tais alegações. Informamos também que sua entrevista foi reavaliada e
não houve motivo para alteração da nota uma vez que o que se avalia não são as respostas.
Portanto diante do exposto o seu recurso foi indeferido.

SITUAÇÃO: RECURSO INDEFERIDO

SÃO JOSÉ DAVITÓRIA, 08 de JUNHO de 2022

Eronildes Silva Santos
Presidente da Comissão portaria 007/2022
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - EDITAL Nº 001/2022
LISTA DEFINITIVA DE CLASSIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA no uso de suas atribuições
regulamentares torna pública, para o conhecimento dos interessados, a classificação
definitiva após a aplicação das provas objetivas, entrevitas e recursos, referente ao processo
para seleção de AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE.
CLASSIFICADOS:
ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

NOME

CPF

NOTA DA NOTA DA NOTA FINAL
PROVA ENTREVISTA

1
2

NEI MARTINS DE GOES
BRUNA RAMOS CARDOSO

99559528572
85929909555

5,30
5,30

3

CRISLENE DOS SANTOS DANTAS X312225954x

5,40

8,90

14,20

8,50
8,20

13,80
13,60

CLASSIFICADOS: CADASTRO RESERVA:
ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

1
2
3

NOME

CPF

NOTA DA NOTA DA NOTA FINAL
PROVA ENTREVISTA

RAILSA CONCEIÇÃO DA SILVA
X7X96257586
ÁLVARO FRANCISCO DA ROCHA
X491X047530
NETO

5,20

FABRÍCIO SANTOS DE JESUS

5,20

X897388658X

8,30

13,50

8,40

13,40

8,00

13,20

5,00

Todos os candidatos classificados e os classificados para cadastro reserva deverão aguardar a
convocação para participação do curso de formação, o contato será realizado por telefone e/ou e-mail
cadastrados nos formulários de inscrição.
Cada candidato estará sujeito a investigação no ato da posse a fim de verificar se o mesmo enquadrase nas regras do edital no que se refere a residir na cidade pelo menos há 12 meses.

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA, 08 JUNHO de 2022
Eronildes Silva Santos

Presidente da comissão

Jeová Nunes De Souza

Prefeito Municipal
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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA O
PROCESSO SELETIVO 001/2022.

A Comissão Especial do Processo Seletivo 001/2022 no uso de suas atribuições que lhe confere
a PORTARIA Nº. 07/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022. vem por meio deste documento, informar que em
relação à realização do processo Seletivo 001/2022, em todas as suas fases houve observância
estrita, pelo Poder Público dos princípios constitucionais expressos e implícitos impostos à
administração pública, foram obedecidos os princípios da publicidade, da competitividade, da
seletividade e do sigilo.
O Edital foi cumprido rigorosamente sendo redigido de forma clara e objetiva, de maneira
a possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato, foi publicado na imprensa e
afixado na Prefeitura, Postos de saúde e câmara dos vereadores, visando à máxima divulgação,
as referências a leis contidas no edital, relativas aos cargos em disputa, foram reproduzidas,
também havia no edital conteúdo, como identificação do cargo, suas atribuições, quantidade e
vencimentos; indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo; indicação do
local e órgão de lotação dos aprovados; indicação precisa dos locais e procedimentos de
inscrição, bem como das formalidades confirmatórias; indicação dos critérios de pontuação e
contagem de pontos nas provas; indicação do peso relativo de cada prova; enumeração precisa
das matérias das provas, das datas de suas realizações; regulamentação dos mecanismos de
divulgação dos resultados, com datas, locais e horários; percentual de cargos ou empregos
reservados às pessoas portadoras de deficiência e critérios para sua admissão.
Foram obedecidos os prazos de recursos, foram respondidos todos os recursos bem
como publicado às decisões dos recursos, todo procedimento foi publicado no diário oficial do
município.
Sendo assim sem haver quaisquer questionamentos seja por parte de candidato ou pela
justiça, os aprovados, bem como cadastro reserva aguardam serem convocados para os cursos.
Diante do exposto foi encerrado o processo Seletivo 001/2022 e assim essa comissão encerra
sua participação neste processo Seletivo depois de cumprir com todas as suas atribuições
.

SÃO JOSÉ DAVITÓRIA, 08 de JUNHO de 2022

Eronildes Silva Santos
Presidente da Comissão portaria 007/2022

Edgenario Gonçalves da Silva
Integrante da comissão

Maria da Conceição de Souza Ramos
Integrante da comissão

Romeu Nascimento da Silva
Integrante da comissão
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