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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SELEÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Edital nº 002/2021-SEMAP. 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado apresenta respostas 

RETIFICADA aos recursos interpostos pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo 

Simplificado, regido pelo Edital nº 002/2021-SEMAP. 

A Comissão do Processo Seletivo citou erroneamente o nome da candidata 

ANDREZA PRESTES DOS SANTOS SENA para a resposta de recurso apresentado pelo 

candidato FABIANO SENA DOS SANTOS. A resposta ao recurso permanece a mesma sendo 

apenas corrigido o nome do candidato. 

O nome da candidata Suellen Corvello do Nascimento foi citado erroneamente, 

pois a candidata não apresentou recurso. 

 

 

CANDIDATO (A) RESPOSTA RESULTADO 

Josilene Moreira 

Amorim 

A candidata requereu revisão de nota de cursos.  Cursos 

apresentados não correspondem à área de atuação o cargo, 

estando em desacordo com a letra 'c' do item 4.3.1 do Edital 

002/2021 

Indeferido 

Kerlem da Costa 

Santos 

A candidata requereu revisão de nota de cursos. No   

formulário de inscrição não foi anexado nenhum certificado 

de curso 

Indeferido 

Joelton Conti da Silva 

O candidato  requereu revisão de nota de cursos. 

Não foi atribuída nota de cursos, pois os certificados dos 

cursos apresentados não são equivalentes ao cargo de Zelador 

cujas atividades serão de limpeza. 

Não correspondem ao exigido no Edital 002/2021/SEMAP: 

 

4.3.1 Para cargos de Zelador(a) e Motorista de Veículos 

Leves: 

(...) 

c) Certificados de cursos contendo o número do CNPJ da 

empresa ministrante do curso devendo a carga horária para 

cada curso ser igual ou superior a 20 horas, com limite 

máximo de 5 cursos e com referência a área de atuação. 

Indeferido 

Natiele Gonçalves 

Neves 

A candidata requereu revisão das notas e carga horária. 

A comissão analisou novamente a documentação apresentada 

e realizou a correção.  

Resultado dos cursos: 3,6 pontos, carga horária de 295 horas 

Pontuação final: 13,6. 

Deferido 
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Cássya Fonseca Santos 

A candidata requereu revisão 

das notas e carga horária de pós 

graduação. A comissão analisou 

novamente a documentação 

apresentada e realizou a 

correção.  

Resultado das pós graduações: 3 

pontos, carga horária de 830 

horas. 

No certificado de Mestrado não 

consta a carga horária. 

Pontuação final: 15,2 

 

Deferido 

Marcia Lino Gonçalves A candidata requereu revisão 

das notas do histórico e cursos. 

O resultado da análise dos 
títulos ficaram da seguinte 
forma: 
 

Média do Ensino Médio = 7,8 

Ensino Superior = 2 

Nota dos cursos = 1,2 

Carga Horária dos cursos = 580 

horas 

Total de pontos = 11 

Deferido 

CICERO DOS SANTOS LEITE O candidato requereu a revisão 

da nota do Ensino Superior. No 

formulário de inscrição não 

consta em anexo o certificado de 

Graduação, ficando dessa forma 

sem pontuação nesse quesito. 

Indeferido 

Ezequiel Reis dos Santos O candidato requereu a revisão 

das notas. 

A Comissão de Processo 

Seletivo revisou os documentos 

enviados na inscrição e 

identificou o seguinte: 

Não foi anexado o histórico 

Indeferido 



 

 
MUNICIPIO DE CEREJEIRAS 

CNPJ 04.914.925/0001-07 
Edifício Juscelino Kubitschek, Avenida das Nações, 1919, Centro, CEP 76.997-000 

Cerejeiras/RO – (69) 3342-2671 

 
 

3 

 

escolar do Ensino Fundamental 

junto com o formulário de 

inscrição. Para o cargo de 

motorista, a pontuação seria 

concedida através do cálculo da 

média aritmética simples das 

notas no último ano do Ensino 

Fundamental para contagem das 

notas. 

Lindaura Gomes da Silva A candidata requer revisão das 

notas. A Comissão de Processo 

Seletivo revisou os documentos 

enviados na inscrição e 

identificou o seguinte: 

Não foi anexado o histórico 

escolar do Ensino Médio junto 

com o formulário de inscrição 

para contagem das notas. 

Indeferido 

FABIANO SENA DOS 

SANTOS 

A candidata requereu revisão 

das notas. A Comissão de 

Processo Seletivo revisou os 

documentos enviados na 

inscrição e identificou o 

seguinte: 

Não foi anexado o histórico 

escolar do Ensino Médio junto 

com o formulário de inscrição 

para contagem das notas. 

Indeferido. 

Maria das Vitórias Silva Costa A candidata requereu revisão 

das notas de cursos, afirmando 

que foi atribuída nota superior a 

0,3 pontos por certificados a 

outros candidatos. Sobre tal 

situação Comissão de Processo 

Seletivo informa o seguinte: 

A atribuição das notas de cursos 

seguiram a seguinte regra do 

edital: “5.2.5 A cada certificado de 

conclusão de curso, conforme os termos 

do presente edital, com carga horária 

igual ou superior a 20 horas 

apresentado pelo candidato no ato de 

inscrição terá um adicional de 0,3 

pontos na sua pontuação, caso o curso 

seja relacionado a manejo clínico, 

fluxos assistenciais, medidas de 

proteção e prevenção ao COVID-19 

Indeferido 
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terão terá um adicional de 1,0 pontos, 

ficando estabelecido o limite de cinco 

cursos.” 

Jhonny Roger Abreu O candidato requereu revisão 

das notas. A comissão analisou 

novamente a documentação 

apresentada e realizou a 

correção ficando da seguinte 

forma: 

Média do histórico de Ensino 

Fundamental = 7,96; 

Pontos de Ensino Médio = 2 

Total pontos = 9,96 

Deferido 

Claudimar dos Santos Soares O candidato requereu revisão 

das notas. A comissão analisou 

novamente a documentação 

apresentada e realizou a 

correção ficando da seguinte 

forma: 

Média do histórico de Ensino 

Médio = 7,75; 

Pontos de cursos = 2,2 

Carga horária de cursos = 475 h 

Total pontos = 9,95 

Deferido 

DINO CESAR KULBA O candidato requereu revisão das 

notas afirmando que a carga horária 

de cursos =  2380 está 1680; 

Pontos de Cursos = 2.5  está 1.2 

Tem que considerar 0,3 da pós e  1 

ponto específico do curso do 

COVID-19  Ministério da 

Saúde conforme PORTARIA Nº 

639, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

A Comissão revisou a 

documentação e constatou o 

seguinte: 

Foram anexados cinco certificados 

de cursos. Foram considerados 

quatro cursos cuja carga horária 

total é de 1.680 horas e atribuída 

0,3 pontos para cada curso somando 

1,2 pontos. 

O certificado de capacitação de 

Protocolo de Manejo Clínico  do 

Corona Vírus (Covid-19) emitido 

pelo Ministério da Saúde não 

possui identificação de carga 

horária e por esse motivo não foi 

Indeferido 
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considerado. 

O candidato permanece com a 

pontuação atribuída no Resultado 

Preliminar. 

Larissa Gabriela Da Silva 

Oliveira 

A candidata  requereu revisão de 

nota de cursos e de Ensino 

Médio. 

A comissão revisou os 

documentos e informa que: 

Não foi atribuída nota de cursos, 

pois os certificados dos cursos 

apresentados não são 

equivalentes ao cargo de 

Zelador cujas atividades 

operacionais serão de limpeza. 

Não correspondem ao exigido 

no Edital 002/2021/SEMAP: 

 
“4.3.1 Para cargos de Zelador(a) e 

Motorista de Veículos Leves: 

(...) 

c) Certificados de cursos contendo o 

número do CNPJ da empresa 

ministrante do curso devendo a carga 

horária para cada curso ser igual ou 

superior a 20 horas, com limite máximo 

de 5 cursos e com referência a área de 

atuação.” 

Foi corrigida a nota de conclusão de 

Ensino Médio e o resultado final 

ficou da seguinte forma: 

Média do histórico de Ensino 

Fundamental = 8,41; 

Pontos de Ens. Médio = 2 

Total pontos = 10,41 

Deferido parcialmente 

 

Cerejeiras, 19 de abril de 2021. 
 

 


