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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021)
Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato FRANCISCO RINALDO CAJARANA em
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
O recorrente foi eliminado por descumprimento ao ANEXO VI do Edital 01 /2021 , pois
teria deixado de redigir de próprio punho as declarações constantes do ANEXO IV, tratando de
infonnar em seu recurso que o mesmo foi devidamente anexado.
Pois bem.
De fato, analisando a ficha de inscrição e os documentos à ela anexos tem-se que não há
falta de qualquer um deles, estando presentes as declarações do ANEXO V e ANEXO VI, sendo
certo que a segunda delas seria obrigatórias apenas aos candidatos às vagas ofertadas na área de
saúde.
Do exposto, DEFIRO O RECURSO MANEJADO, determinando que se proceda a
análise dos documentos relativos aos critérios de pontuação, classificando o candidato de acordo
com a nota a ser obtida pela análise de sua documentação.
Parnamirim/PE, 20 de março de 2021 .

~ es-="'""
Pir-es_ _ _ _ _
Membro da Comissão.
Sec. de Administração.

Francisco G'
Gonçalves Mendes.
Procura r Jurídico.
OAB/P. 22.177.
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021)
Trata-se de recurso fonnulado pela candidata MARIA LUCENA A SILVA em Processo
Seletivo Público Simplificado - PSPS.
A candidata enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3., os quais
detenninam:
7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter, no campo
"assunto", o nome completo do candidato e a função pretendida.
7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas formulações genéricas.

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001 /2021.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA
DE ATENDIMENTO AOS ITENS 7.2.2. E 7.2.3., INEXISTINDO QUALQUER
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA, declarando prejudicada qualquer intenção recursai da
candidata.

Parnamirim/PE, 20 de março de 2021.

Sara Naydjane Lopes Pires
Membro da Comissão.
Sec. de Administração.

Francisco G
Gonçalves Mendes.
Procura r Jurídico.
OAB/P, 22.177.

Roa Doutor Miguel, 22 Centro- CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 _ 1295
preparna@ig.com.br
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DECISÃO Dl RECURSO (PSPS 2821)

Trata-se de recurso formulado pelo candidato GENILDO LOURENÇO ALVES em
Pnx--e,,""SO Seletivu Püblioo Simplifi\.,-ado - PSPS.

O recorrente foi eliminado por descumprimento ao ANEXO VI do Edital 001 /2021 ,
pois deimu de redigir de prw.io panllo a~ dec.iamções conswues do ANEXO IV_ Confira :

DECLARAÇÃO

É dever· do candidato ler com atençã-o as cxigêtll..-m romtames no in-strurrK:"rrto a que se
submete, devendo, pois, arcar pelas consequências de seu descuido.
R.egistre-se que o item 3.6.2 do Edital nº 0l/20l9 alerta que a entrega de documentos
incompleta ou em desacordo com o exigido impõe a desclassificação automát1ca do concorrente,
o que ocorreu nos autos. Vt:iamos o texto:
3..6.2.. Os ,::aiddaos
nã,., ,e,1111!,sga.em a ~.~
neste Edital, especialmente em obediência ao item 3.6.,
desdassifiçados;

e nas Oll,dções desr.ri!as
serão automaticamente

Do e ~.,
,o x,i= ~A:m..~ INDEFIRO o ro.:m:;o fü,:rm~hoo,
mantendo a eliminação do canilidato, tomando por fundamento o descumprimento ao ANEXO

IV.

Parnamirim/PE, 20 de março de 2021.

aydjane Lopes Pires
Membro da Comissão.
Sec. de Admillistr~

Kaa Dotn-or

2'1~..,.,

Frao,W, -

Procura9ór Juridico.

"<•lm M,od~.

OABIP,,.: 22.177.
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021)

Trata-se de recurso formulado pelo candidato WILLIAM GREGÓRIO DA SILVA em
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
O candidato enviou e-mail em desacordo com o ITEM 7.2.2., o qual detennina:
7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter. no campo
"assunto" 1 o nome completo do candidato e a função pretendida.

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001/202 l.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA
DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.2., declarando prejudicada qualquer intenção recursai da
candidata.
Parnamirim/PE, 20 de março de 2021.
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Membro da Comissão.
Sec. de Administração.

Francisco G
Gonçalves Mendes.
Procura r Jurídico.
OAB/P, 22.177.
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021)
Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato SEBASTIÃO ANAILTON PEIXOTO
DOS SANTOS em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
O candidato enviou e-mail em desacordo com o ITEM 7.2.2., o qual detennina:
7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter, no campo
"assunto", o nome completo do candidato e a função pretendida.

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001/2021.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA
DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.2., declarando prejudicada qualquer intenção recursai do
candidato.
Pamamirim/PE, 20 de março de 2021.

~

-

Membro da Comissão.
Sec. de Administração.

Gonçalves Mendes.

Procura r Jurídico.
OAB/P, 22.177.

Rua Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883 -1295
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021)
Trata-se de recurso formulado pelo candidato JOSÉ EDNILSON LOPES DA SILVA
em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
O candidato enviou e-mail em desacordo com o ITEM 7.2.2., que assim determina:
7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter, no campo
"assunto", o nome completo do candidato e a função pretendida.

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 001/2021.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA
DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.2., declarando prejudicada qualquer intenção recursai do
candidato.
Parnamirim/PE, 20 de março de 2021.

Sara Naydjane Lopes Pires
Membro da Comissão.
Sec. de Administração.

Francisco G.,. .... ,.._,..~ Gonçalves Mendes.
Procura r Jurídico.
OAB/P, 22.177.

Roa Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883 -1295
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DECISÃO Dl RECURSO (PSPS 2021)

~= Seieti\'U Púbiioo Simpiific-.tdo - PSPS.

Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato EDCARLOS MlRANDA SOBRElRA eru

O recorrente alega, em suas razões recursais, haver "entregue a documentação exigida
item 4 ", objeti,,a_odo 00000.a:er como poóMlffl: de deficiêflcia., a quaJ es.taria desccit.a em sua
ficha de inscrição coim "monoplegia membro esquerdo".

110

Preliminarmente esclareço ao candidato que as vagas destinadas aos portadores de
deficiência estão descritas no ANEXO H, não sendo este o caso da vaga destinada a

SOLDADOR_

Masnãoésá
Coroo ;;e infuv~ da leita;a oo ITEM 4.6 oo &tiw~ v ra:imv1;Yn~ d..~ ba.-a
colacionado laudo médico emitido nos últimos 06 (seis) meses, o que não fez. Leia-se:
4.6. Os candidalos deverão. no ato da inscrição, apresentar cópia autenticada de laudo
médico emitido nos ültimos 06 (seis! meses, atestando o tipo e o grau ou nivel da
deficiência.

Do exposto. por iodo o acima fwidamentado. INDEFIRO o recwso formulado.
mantendo a nota, posição e condição do candidato, que diga-se de passagem, não comprovou ser
po:1300rdedeJr~ = = . = m z - ~ d a , s;oo==,o_

Pamamirim/PE, ZO de

~

!\lembro da Com~.
Sec. de Administração.

es

DJM\--O

de ZOZ i .

Francisco

ProcQra.., - .Jwidi.."0>.
OAB/P, 22.177.

çalves Mendes.

/
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DECISÃO EM KECL'RSO (PSPS 2621 )
Trata-se de recw-so formulado pelo candidato FRANCIELDES
NASCrMENTO em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.

JOSÉ

DO

O candidato enviou e-mail em desacordo com o ITEM 7.2.2., o qual detennina :
7.2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter. no campo
N ~ •. omime ~ o o c a r ~ elt ~ ~-

O e-mail enviado não aremk ao disposto m, Editai n" OOi /2{121.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSfNCIA
DE ATEl\'DI.M.E.NTO AO ITEl\1 7.LJ... dect!.CJ.000 prejudicada 41,a!q,_ ioreoção reet.llS.11 da
candidata.
Pamamirim/PE, 20 de março de 2021 .

~ ~
Pm

Membro da Comissão.
Sec. de Admi11irtraçio.

Gm;:alw-s ~..entks.
Procura r Jurídico.
OAS,'P. 22.i 77.

Jt... ......... .\tip,t,ll - C.......,-CF.P_5'.Jf-.!.N9 -F...:(it-ll7) JlllU-129S
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Dt:CIS.\0 BJ RECURSO {PSPS ?!l?I)
Trata-se de recw·so formulado pela candidata. ANA CAROLINE SALDANHA
CLEMENTTNO em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
A candidata enviou e-mail em desacordo com o ITEM 7.2.2., o qual determina:
7 .2.2. O e-mail enviado pelo candidato para fins de recurso deverá conter. no campo

"assuntow. o nome çomp!e1X; do candidam e a função mtendida.

O .,_mail enviado não atl!nde ao di,;po,;tu no Edíral nº OOi,'2021.
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSENCIA
DE ATENDIMENTO AO ITEM 7_2? . dedaraodo p,:ej,Jdjcad:J. ~•ia_lq,.,.,- inleoçào recur,;al da
candidata.
Pamamirim/PE, 20 de março de 2021 .

~Pm
Membro da Comissão.
Sec. de Administr~io.

Procura
OAB,'P, 22.lTT.

n..,m, · '!~ll-C..,,,.,,, -C!"P.56..!<i.•~
preparna@ig.com.br
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Dt:CIS.~O EM RECURSO (PSPS 2921}
Trata-se de recw-so formulado pelo candidato MÁRCIO MANOEL DOS SANTOS em
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.
O candidato enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3., os quais
determinam:
7.2.2. O e-mafi ewnado pào c:andidatu fli'ii@ fins de dewlr"á COfffl!r, no campo
"assunto". o nome completo do candidato e a função pretendida.
7 2 .3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do
C i i l n d i d a l p , ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-

0 e-mail enviado não atende ao disposto no Editai n~OOi í2ô'21.

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA
PE ATENDJMENTO AOS lTE.NS 7.22... E 7..2.3..., JNKXJSHNDO OllAI..OUER
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA declarando prejudicada qualquer intenção recursai do
can&ida,o.
Pamamirím!PE, 20 de março de 2021.

~:.'..'.'.~X!~::;>~""'. Pires

·

Sec. de Administração.

nçalves Mendes.

7.

Jtw..DnterMi:,,ff,22-C.-...,- cJ?.P. ~.t4\.~.tlM-~: ( ~ .Ul!l~-n~
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Trata-se de recurso formulado pela candidata. ANA KEYLLAH DE SOUZA
NASCIMENTO em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS.

A candidata enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3., os quais
~rniinair.:
72.2. O ·e-maw

P!r9

para fins ê

ooní'ff. no campo

ft'(;~

"assunto", o nome completo do candidato e a função pretendida.

7 2 .3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita. contendo data e assinatura do
~~m-~~me,~~~~~~"ita&.

O e-mail enviado não atende ao disposm no Editai If' OOíilxm .
Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNOA
DE ATF.NDlMENTO AOS JTl'.NS 'U .2. E i'.2.3,, JNE._YISTINDO OUAl.QlTF,R
ESTRUTURA ARGUMENTATIVA declarando prejudicada qualquer intenção recursai da
cartdidaia.
ParnamirimfPE, 20 de março de 202 l.

SaCH~m~ane Lopes Pires
Mem'bn, da Cffll!fflio.

Sec. de Administração.

Jhnt-~

Fran ·

p

O

7.

.M~,21-Cftltffl--CF.P. 56.J~UN-Fffllf'~
preparoa@ig.com.br
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nçalves Mendes.
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