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RECURSOS INTERPOSTOS REFERENTE À SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA CARGO TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

RECORRENTE: EDNA MOREIRA SOARES DE ALMEIDA 
 
MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: A candidata contesta a posição 58º, e a média final de 09 
pontos. Solicita informações sobre a pontuação da entrevista e pontuação individual, assim como 
reclassificação no Processo Seletivo Simplificado 01/2021. 
 
RESPOSTA: INDEFERIDO 
 
FUNDAMENTAÇÃO:  
O Processo Seletivo Público (PSS) para Auxiliar de Serviço de Saúde foi composto por 02 (duas) ETAPAS, 
ambas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira constituída da ANÁLISE DO REQUISITO DE 
INVESTIDURA / INFORMAÇÕES CURRICULARES e a segunda constituída de ENTREVISTA 
TÉCNICO/COMPORTAMENTAL.  
Na primeira etapa do PSS a requerente foi classificada por atender os requisitos para investidura no cargo, 
considerando o descrito no currículo. Não foi possível atribuir pontuação nesta etapa, pois a candidata não 
enviou documentos comprobatórios de experiência profissional na área da saúde, assistência social ou 
voluntariado, conforme regras do edital. “Cláusula 7. PARA FINS DE PONTUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO - 
7.1Comprovação de experiência/ exercício profissional. Considera-se Experiência / Exercício Profissional: toda atividade 
desenvolvida no âmbito da área de saúde e ou nas áreas de assistência social e voluntariado. As experiências 
profissionais deverão ser comprovadas em Carteira de Trabalho ou Declaração da Instituição para a qual prestou 
trabalho e as atividades de voluntário. Pontuação por experiência, 02 pontos. No máximo de 06 pontos.” 

Na segunda etapa, a avaliação foi realizada de acordo com a avaliação e critérios dispostos no item 7.2. 
Entrevista do edital para o Processo Seletivo Simplificado para cargo temporário de Auxiliares de Serviços de 
Saúde.  Nesta etapa a requerente adquiriu a nota 09. 
A nota final da requerente foi contabilizada de acordo com o subitem: 7.3.4 Média Final – Nota 1 ( primeira 
etapa) + Nota 2 (segunda etapa). Média final Nota 1 (0) + Nota 2 (9)= 9. 
A classificação final da requerente na posição 58º no Processo Seletivo Simplificado foi realizada segundo 
critério de maior idade, como critério de desempate por igualdade de pontuação. 
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RECORRENTE: DIRLANY BATISTA DE ALMEIDA 
 
MOTIVO ALEGADO PELA CANDIDATA: A requerente informa que apresenta recurso contra a “decisão do 
Processo Seletivo Simplificado para Auxiliares de Serviços de Saúde”. Informa que não conseguiu entender 
como os candidatos foram selecionados e que se sente capacitada para realizar a função. Questiona sobre a 
redução do número de vagas para contratação imediata e sobre a forma de avaliação de candidatos. 
 
RESPOSTA: INDEFERIDO 
 
FUNDAMENTAÇÃO: O referido recurso cumpriu os requisitos do edital para seleção e classificação de 
candidatos, “Cláusula 8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO/item 8.1. A seleção será realizada em duas etapas: na primeira 
será realizada ANÁLISE DO REQUISITO DE INVESTIDURA / INFORMAÇÕES CURRICULARES e a segunda constituída de 
ENTREVISTA, que consistirá em avaliação dos aspectos comportamentais, habilidades e conhecimentos específicos 
requeridos para o cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde, focados na atividade de prevenção a serem executadas no 
município de Nova Lima, considerando a situação pandêmica atual.” 

 Com relação à redução da chamada imediata de 60 candidatos, a Prefeitura Municipal de Nova Lima, 
divulgou nota no site da PMNL e na área destinada as informações do Processo Seletivo para Auxiliares de 
Serviços de Saúde, “que após análise emergencial de demanda, optou-se pela contratação imediata dos 20 
candidatos com maior pontuação, classificados conforme regras do Edital e, caso haja necessidade futura de 
ampliação das contratações, seguirá a chamada pela ordem classificatória divulgada”... 
 
 
 

 


