
    
AVISO V 

 

 

A Comissão do Processo Seletivo da Fundação CEFETBAHIA, no uso de suas atribuições legais, no que tange ao Resultado da 2ª Etapa -Prova de Títulos, pertinente ao 

Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica da Região de Alagoinhas, após a análise dos recursos interpostos nos termos do Capítulo 16 do Edital nº 01/2018, 

traz ao conhecimento dos interessados:  

 

 

I. Os resultados das análises dos recursos interpostos por candidatos, relativos ao Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos do Processo Seletivo para Emprego Público da 

Policlínica da Região de Alagoinhas, na forma abaixo especificada:  

 

a) Recursos Improcedentes: 

 

 

Cargo: Médico Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem - 20h semanais (Código 023)  

Inscrição Nome Parecer 

549249-1 Wesley Walber da Silva  

Os títulos apresentados para comprovação de experiência profissional não possuem firma 

reconhecida do responsável pela emissão dos documentos, em desacordo com a alínea “d” 

do item 11.25 do Edital do Certame. 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem- 40h semanais (Código 102)  

Inscrição Nome Parecer 

554549-7 Dariana dos Santos Salles 

Os títulos apresentados para comprovação de experiência profissional emitidos não possuem 

firma reconhecida do responsável pela emissão dos documentos, em desacordo com a alínea 

“d” do item 11.25 do Edital do Certame. 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem- 40h semanais (Código 102)  

Inscrição Nome Parecer 

550845-7 Valnice Martins de Carvalho Mendes 

O título apresentado para comprovação de experiência profissional não possui firma 

reconhecida do responsável pela emissão do documento, em desacordo com a alínea “d” do 

item 11.25 do Edital do Certame. 

 

 

Cargo: Técnico em Radiologia- 20h semanais (Código 103)  

Inscrição Nome Parecer 

554579-1 Josiane Silva dos Santos  

O título apresentado para comprovação de experiência profissional emitido pelo Hospital Dr 

José Maria de Magalhães Neto está em desacordo com a alínea “c”do item 11.26 e 11.27 e 

seus subitens. 

 

 

 

Salvador, 23  de agosto de 2018 

 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

                 Fundação CEFETBAHIA  


