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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso fonnulado pela candidata ELIZETE SANTOS SILVA em Processo 
Sélelivo Públiéô Simplificado - PSPS, referente à fase de avaliação oral de conhecimentos. 

A candidata enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7 .2.3., os quais 
determinam: 

7 .2.2. o @fflail enYi1do oelo candidato eara fios de recurso deverá conter, no camoo 
"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 00 I /2021 , pois além de não haver 
especificado o nome e função, impedindo até mesmo saber para que cargo concorreu a 
interessada, também é vazio em seu conteúdo, por demais genérico. 

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, 02 de junho de 2021. 

Sa~ 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Gonçalves Mendes. 
Procura r Ju 1dico. 
OAB/P. 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de novo recurso fonnulado pela candidata ADRJANA IZIDORIO 
GUIMARÃES em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente a prova de 
conhecimentos específicos. 

A recorrente aduz em seus argumentos que possui "experiência de técnica de 
enfermagem em sala de vacina ", tratando de apresentar "declaração de tempo de serviço". 

Primeiramente insta esclarecer à recorrente que a presente fase recursai diz respeito a 
apresentação de domínio teórico e prático em sala de vacinação, de modo que não está em 
discussão a experiência ou tempo de serviço do candidato, critérios já avaliados em fase anterior 
do certame, ou seja, se a indignação da interessada dizia respeito aos critérios de avaliação da 
etapa passada, o recurso deveria haver sido manejado naquela época, e não agora. 

Do exposto, INDEFIRO O RECURSO FORMULADO, mantando a pontuação e 
posição da candidata. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021 . 

Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

1çalves Mendes. 
Proc • 
o 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro CEP. 56.163.000 Fone: (0**87) 3883 1295 
prepama@ig.com.br 



Prnic1lur.:i de 

PARNAMIRIM 
11 '! ,J Ul-, !~• ! 

DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recmso formulado pelo candidato ANTONIO BENEDITO NETO em 
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente à fase de avaliação prática de direção. 

Resumidamente aduz o recorrente que os candidatos postados imediatamente postados À 
sua frente auferiram nota superior à prevista no Edital nº O 1/2021 para o quesito "prova prática 
de direção". 

De fato assiste razão ao candidato. 

A Comissão de avaliação considerou, PARA TODOS OS CANDIDATOS, que a 
avaliação prática seria valorada em 5,0 (cinco) pontos, e não 4,0 (quatro), como prevê a regra do 
certame. 

Do exposto, JULGO PROCEDENTE O RECURSO MANEJADO, determinando que 
sejam reavaliados TODOS os candidatos que concorreram à vaga de motorista para o cadastro 
único, de modo a considerar como 4,0 (quatro) a nota máxima para o critério "prova prática de 
direção", corrigindo as distorções havidas. 

Parnarnirim/PE, 02 de junho de 2021. 

Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Gonçalves Mendes. 
Procura r Jundico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de novo recurso fonnulado pela candidata FRANCISCA MIRIAN 
RODRIGUES em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente a prova oral de 
conhecimentos específicos. 

A recorrente aduz em seus argumentos que a "Solicito revisão de minha prova oral por 
motivo de contestação do resultado de minha nota ", deixando de apontar onde estaria 
efetivamente eventual erro na análise e julgamento de suas respostas. 

Tem-se assim que a fonnulação é por demais genérica, ferindo o disposto no ITEM 
7 .2.3, que assim dispõe: 

7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas fonnulacões genéricas. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO PELA 
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.3., ESTANDO CONFIGURADA A 
FORMULAÇÃO GENÉRICA, fato que prejudicada qualquer intenção recursai da candidata. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

~ !.-rr-es_______ Gonçalves Mendes. 
Membro da Comissão. Procura r Ju 1dico. 
Sec. de Administração. OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22-Ceotro-CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883-1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de novo recurso fonnulado pela candidata SEBASTIANA RAQUEL DA 
SILVA em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente a prova de conhecimentos 
específicos. 

A recorrente aduz em seus argumentos: "Peço Avaliação da minha Seleção ", deixando 
de apontar quaisquer argumentos fálicos ou legais. 

Tem-se assim que a fonnulação é por demais genérica, ferindo o disposto no ITEM 
7 .2.3 , que assim dispõe: 

7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na fonna escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas formulações genéricas. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO PELA 
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.3., ESTANDO CONFIGURADA A 
FORMULAÇÃO GENÉRICA, fato que prejudicada qualquer intenção recursai da candidata. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

e Pires 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Gonçalves Mendes. 
Procura r Jur1dico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Mi:uel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@.ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de novo recurso formulado pela candidata ALEXANDRA TEREZINHA 
SOBREIRA SANTOS ARAÚJO em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente a 
2º etapa das avaliações. 

A recorrente aduz em seus argumentos, resumidamente, que a "banca de avaliação da 
seleção não ter sido imparcial". 

A alegação é grave, entretanto não se reveste de qualquer elemento que permita a 
análise mínima, pois não restaram sequer apontadas as ações praticadas que levariam à alegada 
parcialidade, deixando, ainda, de mencionar que componentes da banca agiram com 
pessoalidade. 

Tem-se assim que a formulação é por demais genérica, ferindo o disposto no ITEM 
7.2.3, que assim dispõe: 

7 .2.3. Os recursos deverão ser enviados na forma escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas fonnulações genéricas. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO PELA 
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.3., ESTANDO CONFIGURADA A 
FORMULAÇÃO GENÉRICA, fato que prejudicada qualquer intenção recursai da candidata. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

Sara~ 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Rua Doutor Miguel, 22-Centro-CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883-1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de novo recurso formulado pela candidata MARIA DO SOCORRO ARAÚJO 
ÇLEMENTINO em Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente a 2' etapa das 
avaliações. 

A recorrente aduz ter ocorrido possível erro no critério desempate, o que refletiria em 
um injusto resultado na ordem de classificação. 

De fato lhe assiste razão. 

É que o Edital 01/2021 prevê, em seu ITEM 6, LETRA "B", que o segundo critério 
desempate a ser observado é o tempo de experiência. Leia-se: 

6.2. No caso de empate na Classificação para as funções oferecidas, o plimeiro critério de 
desempate obedecerá o disposto no art. 27, § único da Lei Federal nº 10.741/2003, dando 
preferência ao candidato idoso, seguindo aos demais critérios para aplicação do desempate, 
quais sejam: 
( ... ) 
bl Candidato com maior tempo de experiência profissional; 

Do exposto, DEFIRO O RECURSO MANEJADO para determinar que sejam 
reavaliados os candidatos em situação de empate, detenninando que seja obedecido o ITEM 6 do 
Edital quanto aos critérios de desempate. 

Pamamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

Membro da Comissão. 
See- de Administração 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro- CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.com.br 



Pr c,/c1(ura de, 

PARNAMIRIM 
li ( ,1c•U /lO r, 

DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso formulado pelo candidato GIL VAN JOSÉ DE LIMA em Processo 
Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente à fase de avaliação oral de conhecimentos. 

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-mail enviado pelo candidato para fins de recurso devera conter. no campo 
•assunto•. o nome completo do candidato e a função pretendida. 

7.2.3. Os recursos deyerão ser enyiados na forma escrtta. contendo data e assinatura do 
candidato. além da devida fundamentaçlo. 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 do 
candidato. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

~ane Lopes Pires 
Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

Procu 
OAB/P. 

çalves Mendes. 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883- 1295 
prepan1a@i&.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato ERASMO AMANCIO GOMES em 
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente à fase de avaliação oral de 
conhecimentos. 

O candidato enviou e-mail em desacordo com os ITENS 7.2.2. e 7.2.3., os quais 
detenninam: 

7 .2 .2. O e-mall 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 fonnulações genéricas. 

O e-mail enviado não atende ao disposto no Edital nº 00 l /202 I. 

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 do 
candidato. 

Parnamirirn/PE, 02 de junho de 2021. 

Gonçalves Mendes. 
Procura r Ju 1dico. 
OAB/P, 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso fonnulado pelo candidato ERALDO JUNIOR DOS SANTOS em 
Processo Seletivo Público Simplificado - PSPS, referente à fase de avaliação específica de 
conhecimentos. 

Como se percebe da avaliação anexa, o recorrente não obteve "100% (cem por cento) de 
acerto" como alega, pois DEIXOU DE RESPONDER A PRIMEIRA DAS 04 (QUATRO) 
QUESTÕES PROPOSTAS. 

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O RECURSO MANEJADO, mantendo a 
nota e posição do candidato. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

~P_ir_e_s_____ _ _ Gonçalves Mendes. 
Membro da Comissão. Procura r Jur1dico. 
Sec. de Administração. OAB/P. 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000- Fooe: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.rom.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM.PE 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 

MaloQ021 

Proc• "º Srlet.-o "ubloco Slmplrf,cado 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONIST A E 
ARTICULADOR DO MÃE CORUJA ( '/, " 

t'u-1,--L1Í1 1L ~ ,J;. ~ vt.-~ ~ .L<Â \ ,"<A ) ; - - ·-- ---· -r 1 -

' ..v. ' J».J. 1 'h--\,v,¼' 

• VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
- Cooespondea~d&cargodocandidalo. 
- Conlem04questões, numer60asde cn 1104. 

• PARAAS QUESTÕES DE 1 A 04: 
· e ..... _,..UMA-CO<ta. 

INSTRUÇÕES AO 
APLICADOR 

• A rapQSla certa consta no gabarilc lltO (anal da prova. 

VOCÊ DEVE 
Escdher dual queslón •~ deite caderno de prova para fazor onúmente étO candidato. 

• Dar o inlorvalo 118Ce1Úrio ao candidato para ele rac:ioc:::1ni, a rHPotta. 
- Avalliw 58 a rwpo&ta se enquadra na assertNa c::aneLI dl pergl.l'G. 
• a coesto. coertnoa e sega.in,nça da respoa.ta dila cnineru pelo candidaco. 
• Alrl:ur uma 1l0la J.,:&:;a. 

PNd'HlUI l,t~de 
Scadorialllf!<IDlldeSol\de 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro- CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883- 1295 
prepama@ig.com.br 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

1 • Man~er boas relações no amblerite de trabaho e fundamental p,va criar um ambiente e de unlilo na equipe Neste 
!efltiôo, assinale a ~ emelwe Que descreva as at.ltuas CORRETAS oara ma,,tet uma b03 ~noa ci,n.. 

(A} &'l:Pf9SU1 k>das • noa.u emoções. ~t• de qual pc,11; 16 delu tQffl'le wwnos rcne:st06 cem OOP3 
personald.Jde. 

(B) Oevcmol e1prnsar lodM aa nonas emOQÕCS, inocpe,ndeme de QUIII, pois só deM.a fo,mo su,~os honeltot com noita 
~lidade. 

(C) f. J)reCl5,0 talar mu«o pn Ht c:omDreendldo. 
(0) Nlo dev9m0$ n06 P,IOCUpal' em nos COl'l'IUnlcar, 01 outrol dev-.n entendar 01 noH01 se,1iment09 de\tldo H nottil:1 açõml. 
(E) Ter1eaçõcs 1gressNas com pecsoade carâl«duvidoso. 

2. ·o hxo que \1006 ;ova no ch.1o nlo f;,la, mas da mt.ito IObn, wc6 (.JUlor de5conhvc1do)". Essil frau n01 faz r.natir sobre a 
import6ncia de manter nOS!âO snbtenl:e de 'o'Mlnoa sempre lmpo e organizado, pois ele reflete quem somos. Diante disso, asSINli. a 
alh.omabwa QUt Aponte condut.u de higiene necessária• no trabaho. 

(A) A educaçlo ambu!!rial só ocorre em Mp8ÇOS püblicos. 
(BJ H! pes.soas especificas para mdarem da H,npeza do p,édio, er«.io não e l'leCeSSãrlo se preocupar. 
19t" /4, hyene do trâtio prewle doençaS ocupaoonals, prorncwe saude e conforto p#it o fuodon:ano. 
(O) Nosaa saude nlo e interfenda com a hig.ene do local do trabatio, rn3i sim com hábilos pel50ais na nossa cau. por1anto. náo é 

necess!ino se preoeu;)lr com isto. 
{E) A Ngiene do trabalhO conda a muitas noonas e ~IOl., apenas mullu 05l udo serema, capazes de co,npreeinóer 

como agir. 

3. No 81endffl0nto ao pjbl,co é necessirio oferecer alençáo e acohmttnto. O\Jal dessas ações NÃO condtz a lJ'Tla ahtude apropnada 
pa,11udirigir.upess<>as? 

(A) Agi' com con:!ia!idade e respei(o ao respon<le< as pessoas. 
(1:l) Ter p.teléncia e ew11ar a dtmancta do drente. 
(C/ Uantcr o prc,fissionaJl5fflO e 3 ec:lu(;aÇão, caso a pe1soa l'\lse o 1om de voz. 
lf/f- Dar p.-eferéncia a atender. prel'etendantellle, pessoas amlg.ls e Iam~ 
(E) &lsear ~r com r~solutNidl'lde para atender o prob6ctna da~ 

4. Piml desc,mpenhar nossa função de klfma organa.aoa 6 mporutnte não ecvmvler tarefas. Partindo ~se P,ell51Jpo5to ó CORRETO 
amnor. 

(A) Acmlol,)1 StniçQ md'lora o planejamenro. 
(B) Ser orçanaado pode iTiW nossos cok,!Jas de ll'abatio 
(CJ (}ii.ndir nossa atMQades pode prejudicar nosu mdna de SM'iço. 
)8( E1aborM om planeja-nento de tarefas, por ordem de prioridade, fadlila n01so desempenho. 
(E) A organtz.e,çlo de 11tMdadn deve wn oor p:,rte do gcréocia. nado cabe ao colaborador fmer' algo pam meP'lof;)r. 

Pl'IIIHura da P.-namirim-PE 
Secrc,t--, de SMide 

Rua Doutor Miguel, 22 - Centro - CEP. 56.163.000 - Fone: (0**87) 3883 - 1295 
prepama@ig.com.br 
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DECISÃO EM RECURSO (PSPS 2021) 

Trata-se de recurso formulado pelo candidato GILSON JUNIOR DE OLIVEIRA em 
Processó Seletivo Público Simplificado - PSPS. 

O candidato apresentou recurso em desacordo com o ITEM 7.2.3., que determina: 

7.2.3. Os recursos deverão ser enviados na fonna escrita, contendo data e assinatura do 
candidato, além da devida fundamentação, não sendo admitidas fonnulações genéricas. 

A irresignação apresentada não atende ao disposto no Edital nº 00 l/202 l , pois o 
interessado simplesmente não assinou o documento, de modo que deixou de assumir a 
responsabilidade pelos termos ali constantes. 

Do exposto, NÃO CONHEÇO DO E-MAIL APRESENTADO PELA AUSÊNCIA 
DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.2.3., declarando prejudicada qualquer intenção recursai do 
candidato. 

Parnamirim/PE, 02 de junho de 2021. 

Membro da Comissão. 
Sec. de Administração. 

,J.u,wy,,J.u., Gonçalves Mendes. 
Procura r Jur1dico. 
OAB/P. 22.177. 

Rua Doutor Miguel, 22- Centro - CEP. 56.163.000- Fone: (0**87) 3883-1295 
prepama@ig.com.br 


