
    
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 Teixeira de Freitas, após a análise dos recursos interpostos nos termos do Capítulo 16 do Edital nº 

001/2017, 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 Teixeira de Freitas, na forma abaixo especificada:  
 

a) Recursos Improcedentes: 

 

 

Cargo: Médico Radiologia e Diagnóstico por Imagem - 20h semanais (Código 022)  

Inscrição Nome Parecer 

431469-1 ALINE FERNANDES CAMPOS 
Os certificados apresentados emitidos pelo IDI e CRER não especificam a carga horária, 
confome previsto nos itens 11.11, alínea D e 11.12 do edital 001/2017. 

 

Cargo: Médico Urologista - 20h semanais (Código 024) 

Inscrição Nome Parecer 

432328-9 ULISSES LOPES GUERRA PEREIRA SOBRINHO 

O certificado de Residência Médica na especialidade de cirurgia geral não é na área de opção 
de emprego publico do candidato (Código 024- Médico Urologista) 

A declaração de que o candidato é residente do programa de residência médica em urologia 
indica que a conclusão está prevista para 01/03/2018. 

O certificado  do XXXV Congresso Brasileiro de Urologia declara que o trabalho foi 
apresentado na modalidade Pódium (oral), portanto não se refere a publicação. Além do que 
o trabalho foi realizado com outros autores, portanto não se trata de autoria exclusiva, 
conforme previsto no item 11.27 do edital 001/2017. 

 

Cargo: Ouvidor - 40h semanais (Código 026) 

Inscrição Nome Parecer 

430684-0 JANSSEN OLIVEIRA MORAES DA FRANÇA 

Os contratos de trabalhos apresentados através de cópia da carteira de trabalho se referem 
aos cargos de Auxiliar Administrativo, Assistente Contábil e Assistente Administrativo, 
portanto não são na área do emprego público pretendido (Código 026 -Ouvidor) 

 

 

 

b) Recursos Procedentes: 

Cargo:  Enfermeiro - 40h semanais (Código 001)  

Inscrição Nome Parecer 

430369-8 JANINE SANTOS ARAÚJO DE SOUZA 
Após reanálise dos títulos em questão, alterar pontuação da alínea F para 3 pontos. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Salvador, 24 de abril de 2017 
 
 
 
 

Comissão do Concurso 

                 Fundação CEFETBAHIA  
 

 
 

 
 


