
AVISO VII 

 

 

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 Feira de Santana, 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 Feira de Santana, na forma abaixo especificada:  

 

a) Recursos Improcedentes: 

 

Cargo: Enfermeiro - 40h semanais (Código 001)  

Inscrição Nome Parecer 

519663-6 Amanda Cerqueira Ferreira 
O certificado ora appresentado para pontuação no Tipo de Título ‘C’ do Barema, trata-se de 

participação como monitoria. 

 

Cargo: Farmacêutico - 40h semanais (Código 002)  

Inscrição Nome Parecer 

522075-0 Janaína Reis Abreu 

O título ora questionado emitido pela UNINTER, referente à especialização em Farmacologia 

Clínica, não trata de curso concluído, portanto em desacordo com o item 11.18 do Edital do 

Certame. 

O título ora questionado referente à experiência profissional no Hopital Estadual da Criança 

foi devidamente pontuado, pois, até a data de demissão a canditada contabilizou 2 anos e 10 

meses de experiência. 

 

Cargo: Médico Cardiologia – Ecocardiografia - 20h semanais (Código 006)  

Inscrição Nome Parecer 

512797-0 Luiz Henrique Borges Ribeiro 

O título ora questionado para comprovação de experiência profissional emitido pelo Centro 

Médico Portal da Saúde , não possui firma reconhecida do responsável pela emissão do 

documento, em desacordo com a alínea “d” do item 11.25 do Edital do Certame 

O título ora questionado emitido pelo Hospital Ana Nery se refere à “Estágio”, portanto em 

desacordo com o quanto estabelecido no Tipo de Título “C” do Barema. 

 

Cargo: Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia- 20h semanais (Código 020)  

Inscrição Nome Parecer 

521727-1 André Correia Rebelo 

Os títulos ora questionados emitidos pela Clínica COT, não possuem firma reconhecida do 

responsável pela emissão dos documento, em desacordo com a alínea “d” do item 11.25 do 

Edital do Certame. 

O título ora questionado referente à experiência no “INTS” se refere a período trabalhado 

inferior à 365 dias , em desacordo com o quanto estabelecido no item 11.27 do Edital do 

Certame. 

 

Cargo: Médico Otorrinolaringologista- 20h semanais (Código 021)  

Inscrição Nome Parecer 

516005-2 Lívia Modesto Sotero Marcos 

Os títulos ora questionados para comprovação de experiência profissional, não possuem 

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

“d” do item 11.25 do Edital do Certame. 

Os títulos ora questionados referentes à publicação científica, não foram entregues de forma 

original na íntegra e nem em cópia legível da publicação, bem como não se trata de autoria 

exclusiva, em desacordo com o quanto estabelecido no item 11.33 do Edital do Certame. 

O título ora questionado referente a “Estágio de Complementação Especializada em Plástica 

Facial” em desacordo com o quanto estabelecido no Tipo de Título “D” do Barema. 

 

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

Inscrição Nome Parecer 

518126-8 Verônica Fernandes Maciel P. de Oliveira 

O título ora questionado para comprovação de experiência profissional, emitido pelo 

Hospital Unimed de Feira de Santana não possui firma reconhecida do responsável pela 

emissão do documento, em desacordo com a alínea “d” do item 11.25 do Edital do Certame. 

O título ora questionado emitido pela ”Image Memorial” se refere a Programa de 

Aperfeiçoamento, em desacordo com o quanto estabelecido no Tipo de Título “D” do 

Barema. 

 

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

Inscrição Nome Parecer 

509309-4 Daniela de Sousa Silva 

O título ora questionado para comprovação de experiência profissional, emitido pelo HTO 

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 Enfermagem- 40h semanais (Código 102)  

Inscrição Nome Parecer 

507792-0 Ivone de Almeida Passos 

O título ora questionado 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. 

 

 

 

a) Recurso Procedente: 

 

Cargo: Farmacêutico - 40h semanais (Código 002)  

Inscrição Nome Parecer 

522075-0 Janaína Reis Abreu Alterar pontuação do Tipo de Título “C” de 1,0 para 5,0. 

 

Cargo: Assessor Técnico - 40h semanais (Código 029)  

Inscrição Nome Parecer 

513133-7 Flávia Fabiana Medeiros Rosa de Meneses Alterar pontuação do Tipo de Título “D” de 5,0 para 8,0. 

 

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

Inscrição Nome Parecer 

507104-1 Geane carneiro Lima Alterar pontuação do tipo de Título “A” de 1,0 para 2,0.  

 

II. Recurso prejudicado em decorrência da publuicação da Errata 007, divulgada em 07/08/2018 

 

Cargo: Enfermeiro - 40h semanais (Código 001)  

Inscrição Nome 

520921-5 Adael José Alves Lima  

 

 

 

Salvador, 07 de agosto de 2018 

 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

Fundação CEFETBAHIA  


