
Aviso IV 

 A Comissão de Concursos da Fundação CEFETBAHIA, no uso de suas atribuições legais, no que 

tange Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos e ao Resultado Final, pertinentes ao Processo 

Seletivo para Residência Multiprofissional em Área da Saúde da Secretaria da Saúde do Estado 

da Bahia / CEREMAPS, após a análise dos recursos interpostos nos termos do Capítulo 10 do 

referido Edital 002/2014, traz ao conhecimento dos interessados:  

I. Os resultados da análise dos recursos interpostos tempestivamente, na forma e conteúdo 

previstos no capítulo 10 do Edital pelos candidatos, ESTER COSTA LIMA, Inscrição 160781 e 

CATHERINE BORGES MACEDO, Inscrição 161040, não publicados no resultado da 2ª etapa 

divulgado em 18 de março de 2015, em decorrência do Sedex postado tempestivamente pelos 

candidatos, porém entregues pelos CORREIOS somente no dia 23/03/2015, na forma abaixo 

especificada: 

a) Recursos Improcedentes: 

CANDIDATO INSCRIÇÃO CARGO PARECER 

ESTER COSTA LIMA 160781 

Residência 
Multiprofissional em 

Saúde da Família -  
Enfermagem 
(Código 043) 

Os documentos apresentados 
pela candidata referentes a 
participação em congressos, 
não são relacionados à 
graduação, nem ao programa 
de residência. 

CATHERINE BORGES 
MACEDO 

161040 

Residência 
Multiprofissional em 

Saúde – Farmácia- 
Saúde da Família 

(Código 028) 

O documento questionado 
pela candidata, referente 
estágio na LACTFAR, foi 
devidamente classificado no 
respectivo grupo de atividade 
4A. 

O documento apresentado 
pela candidata, referente ao 
curso de  PÓS-GRADUAÇÂO, foi 
expedido após a data do 
término das inscrições. 

Os documentos apresentados 
pela candidata, referente ao 
grupo de atividades 4D, não 
foram autenticados. 

O documento apresentado 
pela candidata, na entrega de 
títulos, referente a experiência 
profissional foi expedido após 
a data do término das 
inscrições. 

Os documentos questionados 
pela candidata referente 
participação em congressos, já 
haviam sido devidamente 
classificados nos respectivos 
grupos de atividades 1D e 4C. 

 

  



b) Recurso Procedente: 

CANDIDATO INSCRIÇÃO CARGO PARECER 

ESTER COSTA LIMA 160781 

Residência 
Multiprofissional em 

Saúde da Família -  
Enfermagem 
(Código 043) 

Após reanálise dos títulos em 
questão, acrescentar 0,5 (zero 
vírgula cinco) pontos no grupo 
de atividade 3A. 

 

II. Recursos não conhecidos por descumprirem o disposto no item 10.2 do Edital 

Cargo: Residência Multiprofissional em Urgências-Psicologia (Código 104)  

Inscrição Nome  

163238 Arianne Záide Pinheiro Matos Santos  

 

III. A republicação do resultado da segunda etapa dos cargos afetados pelo deferimento dos 

Recursos Procedentes constantes do inciso I deste Aviso. 

IV. A republicação do Resultado Final em decorrência do deferimento dos Recursos Procedentes 

constantes do inciso I deste Aviso.  

 

Salvador, 23 de março de 2015 

Comissão do Concurso 

Fundação CEFETBAHIA 


