
    
AVISO V 

 
A Comissão de Processo Seletivo da Fundação CEFETBAHIA, no uso de suas atribuições legais, no que tange ao Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos, pertinentes ao 
Processo Seletivo Unificado para Residência  em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional e Multiprofissional), após a análise dos recursos interpostos nos termos do 
Capítulo 10 do Edital 002/2016, 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 Unificado para 
Residência em Área Profissional da Saúde (Uniprofissional e Multiprofissional), na forma abaixo especificada:  
 

a) Recursos Improcedentes: 
 
 

Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Enfermagem (Código 003)  

Inscrição Nome Parecer 

351633 ROBERTA DA MOTA LACERDA 

Documento apresentado para comprovação de Experiência Profissional expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

O certificado apresentado para comprovação de Estágio extracurricular expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Farmácia (Código 004)  

Inscrição Nome Parecer 

354501 RODRIGO NOVAIS OLIVEIRA 

O certificado apresentado para o grupo 1A não está relacionado no currículo Lattes, 
contrariando o previsto no item 7.3.1 do edital. 

O certificado apresentado para grupo 1C não consta carga horária, dessa forma não pode ser 
pontuado no grupo solicitado. 

O certificado de participação XXIX Semana de Farmácia da UFBA não está relacionado no 
currículo Lattes, contrariando o previsto no item 7.3.1 do edital. 

O certificado de apresentação de trabalho intitulado “Normatização da Propaganda, 
Recebimento e Dispensação de Amostras Grátis de Medicamentos em Hospital Universitário” 
não está relacionado no currículo Lattes, contrariando o previsto no item 7.3.1 do edital. 

A declaração de experiência profissional foi expedida após 02/12/2016, data término das 
inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

Os certificados de participação em maratonas de minicursos não declaram que o candidato 
participou em organização do evento, contrariando o disposto no Quadro 4, grupo 4C. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Fonoaudiologia (Código 011) 

Inscrição Nome Parecer 

351474 LARISSA JESUS DA GLORIA 

Documento apresentado para comprovação do Projeto de Extensão  vinculado à Liga de 
Atenção Primária à Saúde foi expedido após 02/12/2016, data término das inscrições, 
contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Odontologia (Código 017) 

Inscrição Nome Parecer 

349991 WELBER SANTOS MAGALHÃES 

O certificado apresentado para grupo 4B não está relacionado à área de especialização do 
programa de residência (Saúde Mental). 

Os atestados/certificados apresentados para grupo 1B não se referem à disciplinas da 
graduação na área de especialidade do programa de residência (Saúde Mental). 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Serviço Social (Código 018) 

Inscrição Nome Parecer 

350382 MARINA ROSADO DOS SANTOS 

Os certificados apresentados para gurpo 1E se referem à saúde do idoso, portanto não estão 
relacionados à área de especialização do Programa de Residência (Saúde do Adulto). 

O certificado apresentado para grupo 4D se trata de minicurso e nesse grupo só são 
classificados os certificados de participação em Congressos, Simpósios, Seminários, Jornadas 
e Encontros. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Serviço Social (Código 018) 

Inscrição Nome Parecer 

356134 MILENA CERQUEIRA BRITTO 

A declaração de estágio apresentada tempestivamente foi emitida após 02/12/2016, data 
término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

A declaração apresentada para comprovação de Experiência Profissional emitida pelo 
Hospital São Rafael foi expedida após 02/12/2016, data término das inscrições , conforme 
previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 
A comprovação através da CTPS não foi feita através de fotocópia autenticada, contrariando 
o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 



 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Psicologia (Código 022) 

Inscrição Nome Parecer 

348448 CARIELE DO SACRAMENTO SOUZA 

O  grupo 2B se refere a apresentação de trabalhos na área do programa de residência que 
nesse caso é Saúde da Criança. Os certificados apresentados não tratam dessa área 
específica, a pontuação do Grupo deve ser mantida. 

O certificado apresentado indica que a carga hóraria total do estágio foi de 20h, portanto 
insuficiente para pontuar no grupo.  

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Psicologia (Código 022) 

Inscrição Nome Parecer 

353179 MARIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

Grupo 2D: O certificado expedido em 10 de janeiro de 2017, portanto recurso improcedente 
por não atender ao item 7.3, alínea “e” do edital. 

Documento apresentado do Simpósio Bahiano de Saúde Mental foi realizado nos dias 26 e 
27/08/2016, portanto após a graduação. A pontuação deve ser mantida.  

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Enfermagem- Saúde da Família (Código 030) 

Inscrição Nome Parecer 

352214 SUELÍ DE SANTANA 

Todos os títulos entregues tempestivamente para classificação no grupo 1C foram 
devidamente pontuados. 

O artigo intitulado “Principais Causas de Mortalidade de Idosos no munícipio de Itabuna,foi 
devidamente pontuado no grupo solicitado. Demais certificados entregues ora questionados 
não se tratam de artigos publicados na íntegra, contrariando o previsto no Quadro 4, item 
2C. 

O certificado emitido pela Prefeitura de Itabuna pra comprovação de estágio consta 224h, 
portanto devidamente pontuado no grupo 4B. 

Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Saúde da Família- Enfermagem (Código 030) 

Inscrição Nome Parecer 

353388 GABRIELLA DE CARVALHO MADUREIRA 

O certificado apresentado para comprovação de participação em projeto de pesquisa não 
explicita que se trata dessa atividade, contrariando o disposto no item 7.4.2, alínea “b” do 
edital. 

O certificado ora questionado para o grupo 4C já pontuado no grupo solicitado. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Oncologia - Enfermagem (Código 031) 

Inscrição Nome Parecer 

348528 FERNANDA ALVES DE MACEDO COSTA 

Os certificado ora questionados para classificação no grupo 4D não podem ser pontuados 
neste grupo pois referem-se a cursos, contrariando o disposto no Quadro 4, grupo 4D. 

O certificado ora questionadopara classificação no grupo 4E, não pode ser pontuado neste 
grupo, pois refere-se à curso, contrariando o disposto no Quadro 4, grupo 4E. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352821 ADRIANA RIBEIRO OLIVEIRA 

O certificado de Atenção à Saúde do Recém-Nascido de Risco não pode ser pontuado no 
grupo 4E, pois trata-se de curso,contrariando o disposto no Quadro 4, grupo 4E. 
Os demais títulos questionados já pontuados no grupo 4D. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo terapia Intensiva - Enfermagem (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352681 MARIA JAQUELINE LIMA DE OLIVEIRA 

Declaração apresentada para comprovação de Experiência Profissional expedida após 
02/12/2016, data término das inscrições , em desacordo com o previsto no item 7.3, alínea 
“e” do edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352200 DOUGLAS DE SOUZA E SILVA 

Certificado de participação no I Simpósio Regional Multidisciplinar de Nefrologia e Saúde 
Pública não se refere a evento específico da área do programa de residência, contrariando o 
previsto no Quadro 4, grupo 1E. 

Os certificados ora questionados para o grupo 4D não podem ser pontuados pois tratam-se 
de atuação como palestrante, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 4D. 

Certificado de minicurso intitulado “Cuidados de enfermagem ao paciente grave submetido a 
Hemodiálise” não pode ser pontuado no grupo 4E, pois, trata-se de CURSO, contrariando o 
previsto no Quadro 4, item 4E. 

A declaração emitida pelo Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana não pode ser 
pontuado no grupo 4E, pois, trata-se de atuação como palestrante. 

 



 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Nutrição Clínica - Fonoaudiologia (Código 036) 

Inscrição Nome Parecer 

356173 CRISLAINE SOUZA SANTOS 

Documento apresentado para comprovação de Experiência Profissional expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

Os certificados relacionados a seguir não pontuaram por terem sido apresentados em cópia 
simples e não possuirem código para rastreio de autenticidade:  
21º Congresso Brasileiro e 2º Ibero-Americano de Fonoaudiologia 
1º Encontro Científico do Centro de Implante Coclear  
Assim, o recurso é improcedente por não atenderem as disposições contidas no item 7.3, 
alíneas “e” e “e.3”. 

  

O certificado do I Congresso Nacional de Microcefalia foi aceito, os demais não, conforme 
descrito a seguir: 
1- Fotocópia não autenticada e emitido antes da Graduação . 
2 -Certificado emitido em 10 de janeiro de 2017 
3- Não enviado 
4-Campanha de Atenção à Respiração é atividade de extensão. 
5- Certificado emitido em 10 de janeiro de 2017. 
6- Certificado emitido em 11 de janeiro de 2017. 
7 – Não enviado 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Nutrição Clínica - Nutrição (Código 038) 

Inscrição Nome Parecer 

350877 JULIANA DIAS ALMEIDA SANTOS 

O certificado do VI Bahianut apresentado tempestivamente não foi acompanhado da 
programação do referido evento, portanto foi classificado no grupo 4D como atividade 
relacionada à Graduação. A pontuação deve ser mantida, visto que conforme o item 7.7, 
após a entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 
qualquer alegação. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Nutrição Clínica – Nutrição (Código 038) 

Inscrição Nome Parecer 

348107 ALINE PEREIRA QUEIROZ 

Documento apresentado referente II Jornada de Nutrição não consta no currículo lattes. 

Documento apresentado referente Curso de Fisiologia do Exercício não está relacionado à 
graduação nem ao programa. 

Documento apresentado referente Minicurso de Interpretação de Exames Laboratoriais não 
consta na Plataforma Lattes. A pontuação do grupo 1E deve ser mantida. 

Documento apresentado referente projeto Avaliação Multidimensional dos Idosos é um 
projeto de Iniciação à Extensão. A pontuação do grupo 2D deve ser mantida. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Oncologia - Psicologia (Código 040) 

Inscrição Nome Parecer 

350696 MALU ARGÔLO MELQUÍADES 

Documentos apresentados para comprovação de Experiência Profissional foram expedidos 
após 02/12/2016, data término das inscrições , em descaordo com o previsto no item 7.3, 
alínea “e” do edital. 

Documento apresentado referente participação em Campanha de Conscientização constitui 
atividade de extensão e não se enquadra no Grupo 1E. 

  Demais Documentos foram classificados no Grupo 1E. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Oncologia - Psicologia (Código 040) 

Inscrição Nome Parecer 

349047 KELLY LEAL SILVA ROCHA 

Os certificados citados foram classificados no Grupo 4E visto que os solicitados originalmente 
para o 4E não se enquadram nesse grupo e sim no 4F. 

Documentos apresentados referentes a Curso de Aperfeiçoamento ( O cuidado psicológico 
com doentes crônicos e Prevenção ao câncer de pele) enquadram-se no grupo 4F, porém 
não contabilizaram carga horária suficiente para pontuar no referido grupo. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Núcleo Oncologia - Serviço Social (Código 043) 

Inscrição Nome Parecer 

351269 FRANCYELLE SOARES DE JESUS SANTOS 

Os cursos de Licitação e Contratos Administrativos e Responsabilidade Fiscal na Gestão 
Pública não estão relacionados à área do programa. Os demais não contabilizam carga 
horária suficiente para pontuação no grupo 4F. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

350619 LEILAH BARBOSA DE MELLO 

O certificado do I Congresso Baiano de Genômica Nutricional foi classificado no Grupo 1E 
conforme solicitado pela candidata. 

O certificado do CONBRAN 2012 foi classificado no grupo 1D, visto que não foi anexada a 
programação do referido evento. 



 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

351825 MIRIAN CRISTINA CASTRO DE SOUZA 

Os certificados apresentados sobre: II Jornada de Nutrição, I Ciclo Nutri e II Semana Científica 
de Saúde e Ambiente não foram encaminhados com as respectivas programações, portanto 
não foi evidenciada a relação com a área do programa “Nutrição Clínica”.  

O certificado apresentado referente ao Programa de Bem com a Vida no Trabalho,  trata-se 
de uma atividade de extensão, portanto a pontuação do grupo 4C deve ser mantida. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

350998 LYDIA VANESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO 

Bahianut é um evento relacionado à área de formação na qual a candidata pretende ingresso 
e não na área de especialização do Programa. 

Os trabalhos publicados na revista Nutrire e nos anais do XXIII Congresso Brasileiro de 
Nutrição foram resumos expandidos e não artigos publicados na íntegra. 
No artigo publicado no IMedPub Journals não consta o nome da candidata. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

351310 RAÍSA VITENA DA SILVA ARAÚJO 

O certificado de participação no corpo executivo da Empresa Júnior não se caracteriza como 
estágio. 

O certificado do trabalho apresentado não está relacionado nem a graduação nem à área do 
programa de residência, conforme item 7.4 do edital. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

353738 LAIS BARBOSA DE SÁ 

Os certificados abaixo relacioanados foram classificados no grupo 1D, por não estarem 
relacionados a área do programa de residência: 
I Simpósio de Nutrição do GPERU 
I Congresso de Nutrição, Esporte, Saúde e Bem Estar (CONESBE) 
Assim, o recurso é improcedente e a pontuação deve ser mantida. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

352148 CATARINA FIGUEIREDO BORGES 

Conforme ratificado pela candidata, o certificado apresentado tempestivamente não 
especifica a disciplina na qual a candidata atuou como monitora. Assim, o recurso é 
improcedente e a pontuação deve ser mantida. 

Documento apresentado para comprovação de Experiência Profissional expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

353266 IVANA BASTOS FISCINA DE MELO 

No momento da análise dos títulos, a versão disponivel na plataforma Lattes divergiu da 
versão impressa apresentada pela candidata, não constando os títulos apresentados, 
contrariando as disposições contidas no item 7.3.1 do edital. 
OBS: Foi feita consulta à plataforma Lattes nos dias 16/01 e 27/01/2017 e a versão do 
currículo permanecia divergente da versão impressa apresentada pela candidata. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

354196 LAYANNE RODRIGUES TRINDADE SAMPAIO 

O projeto Proposta de Integração ensino, serviço e comunidade: assistência nutricional e 
monitoramento contínuo em vigilância nutricional do trabalhador foi classificado no grupo 
1C. 

Documento apresentado para comprovação de Experiência Profissional não se encontra na 
Plataforma Lattes, conforme previsto no item 7.3.1 do edital. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia Hospitalar Neonatal e Pediátrica- Fisioterapia (Código 051 ) 

Inscrição Nome Parecer 

352964 JULIANA FERREIRA DE PINHO 

O certificado do curso intitulado “Avaliação Fisioterápica do Desenvolvimento 
Neuropsicomotor de Prematuro” já foi pontuado no grupo solicitado. 

Demais certificados ora questionados tratam-se de eventos realizados APÓS a Graduação, 
portanto, não podem ser pontuados no grupo 1E. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia Hospitalar Neonatal e Pediátrica- Fisioterapia (Código 051 ) 

 
 

Inscrição Nome Parecer 

353614 ADRIELLE DANTAS SANTIAGO 
O título referente a monitoria no período 2015.1 não fez parte da documentação entregue 
tempestivamente no período de análise de títulos. 



 
Cargo: Residência em Fisioterapia Hospitalar Neonatal e Pediátrica - Fisioterapia (Código 051) 

Inscrição Nome Parecer 

350866 DANIELA ANJOS VIEIRA 

O certificado apresentado para grupo 4F foi expedido após 02/12/2016, data término das 
inscrições , em desacordo com o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

A declaração/certificado apresentado para grupo 4A  encaminhados tempestivamente foram 
expedidos após 02/12/2016, data término das inscrições , em desacordo com o previsto no 
item 7.3, alínea “e” do edital. 

  
A declaração apresentada para grupo 4B foi expedida após 02/12/2016, data término das 
inscrições , em desacordo com o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância em Saúde - Enfermagem (Código 055) 

Inscrição Nome Parecer 

354761 JANE KARINE DE LIMA COSTA 

As declarações encaminhadasreferentes à experiência profissional foram expedidas após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância em Saúde - Psicologia (Código 057) 

Inscrição Nome Parecer 

356311 JOSICLEIA OLIVEIRA DE SOUZA 

Certificado referente a participação no Fórum de Mobilização Antimanicomial do Sertão do 
Francisco já pontuado no grupo 4E. 

Certificado referente a participação no V Fórum de Mobilização Antimanicomial do Sertão do 
Francisco refere-se à participação como Comissão Organizadora ,contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4D. 

  Os títulos ora questionados não somam a carga horária mínima para pontuação no grupo 4F.  

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância em Saúde - Psicologia (Código 057) 

Inscrição Nome Parecer 

348258 JONALVA PARANÃ DE ARAÚJO GAMA 
Os certificado ora questionados para o grupo 4D não podem ser pontuados para este grupo 
pois se referem a cursos. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 060) 

Inscrição Nome Parecer 

354111 MÁRCIO DOS SANTOS BATISTA 

O trabalho apresentado intitulado Educação e Saneamento em Comunidades: uma breve 
análise da comunidade do Curuzu não está relacionado à graduação (Nutrição) nem ao 
programa de residência. Assim, o recurso é improcedente por não atender ao item 7.4 do 
edital e a pontuação deve ser mantida. 

O Registro do candidato no Conselho foi em 31 março 2016, portanto a experiência 
profissional só deve ser considerada a partir dessa data até a data do término das inscrições, 
conforme itens 7.4.3.1 e 7.3, alínea “e”, respectivamente. Assim, o tempo de experiência 
apresentado equivale a 8 meses. O recurso, portanto, é improcedente e a pontuação deve 
ser mantida. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 060) 

Inscrição Nome Parecer 

354056 LILIANA CARDOSO DOS SANTOS SOUZA 

O certificado do Programa PET-Saúde foi pontuado. Já o Certificado do Programa de 
Promoção da Saúde de Santo Antônio de Jesus declara que a candidata desenvolveu 
atividades como extensionista voluntária do Programa de Extensão, portanto não se 
caracteriza como projeto de Pesquisa. O recurso é improcedente e a pontuação deve ser 
mantida. Inclusive esse projeto não consta no Lattes. 

Os certificados apresentados não foram acompanhados da programação do evento, portanto 
o recurso é improcedente pelo fato dos documentos analisados não estarem relacionados à 
área do programa. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 061) 

Inscrição Nome Parecer 

351457 KELLY RYANNY DOS ANJOS BOMFIM 

Os certificados apresentados se referem a palestras e não a trabalhos referentes à produção 
científica apresentada em eventos destinados a esse fim. Assim, foram pontuados no grupo 
4C. 

 



Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 061) 

Inscrição Nome Parecer 

349776 ERIVELTON DA CRUZ DOS SANTOS 

A Declaração emitida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia(UFRB) referente ao 
Projeto de Pesquisa e Extensão “Educação Alimentar e Nutricional em Comunidades: 
Construindo Tecnologias Sociais em Alimentação e Nutrição nas cidades de Salvador e Santo 
Antônio de Jesus foi classificada como pertencente ao grupo 2D. Não pode ser classificada 
como pertencente ao grupo 1C, pois não discrimina a carga horária, conforme previsto no 
item 7.3, alínea “e.2” do edital. 

A Declaração emitida pela UFRB referente ao Projeto  de Extensão Programa de Promoção 
da Saúde de Santo Antônio de Jesus (40h) não contabilizou a carga horária mínima para 
pontuação no grupo 1C (60h),conforme previsto no Quadro 4, Grupo “1C”. 

A Declaração emitida pela UFRB referente ao Projeto  de Pesquisa e Extensão “ Caminhando 
com Saúde” não discrimina a carga horária envolvida, portanto não há como atribuir 
pontuação ao grupo “1C”, conforme previsto item 7.3, alínea “e.2” 

O Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio apresentados tendo como 
concedente a empresa  Naturelife Ind. e Com. de Alimentos Ltda. EPP (CNPJ 05870716/0001-
63) não consta na Plataforma Lattes. 

A palestra sobre Intolerância à lactose e substitutos do leite foi classificada no grupo 4C, 
portanto o recurso é improcedente. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares-Fisioterapia (Código 066) 

Inscrição Nome Parecer 

352819 HELENA PEREIRA TEIXEIRA 
Documento apresentado tempestivamente para pontuação no grupo “2A” não consta 
efetivamente que o trabalho foi apresentado. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares - Nutrição (Código 068) 

Inscrição Nome Parecer 

354294 REBECA FERREIRA PFAFFENSELLER 

O Certificado do Curso de Capacitação em Saúde da Pessoa Idosa emitido pela Universidade 
Aberta do SUS (UNA-SUS) com carga horária de 180h não está relacionado à área de 
especialização do Programa de Residência no qual a candidata pretende ingresso, visto que o 
programa é voltado para a Saúde do Adulto e Pediatria. Assim, o recurso é 
improcedente,conforme previsto no iem 7.4 do edital. 

O certificado do curso de qualificação Abordagem Nutricional ao Paciente com DRC (30h) foi 
classificado no grupo 4F, porém não contabilizou carga horária suficiente para pontuação 
(min 120h). Assim, o recurso é improcedente, conforme Quadro 4, grupo 4F. 

O certificado do curso A Interdisciplinaridade no cuidado ao Paciente com DRC (30h) também 
foi classificado no grupo 4F, porém o grupo não alcançou a carga horária mínima para 
pontuação (120h), portanto o recurso é improcedente, conforme Quadro 4, grupo 4F. 

O certificado do III Bahianut – Congresso de Nutrição da Bahia (20h) apresentado 
tempestivamente não foi acompanhado da programação, portanto foi classificado no grupo 
1D como atividade relacionada à graduação.  

O certificado do curso Nutrição e envelhecimento foi classificado no grupo 1D, porque o 
programa de residência trata apenas da Saúde do Adulto e Pediatria. 

O documento apresentado tempestivamente como comprovação de inscrição no respectivo 
conselho de classe apresenta no campo observação “Inscrito desde 18/04/2016. Assim, 
conforme item 7.7 do edital, após a entrega dos títulos, não serão aceitos pedidos de 
inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. A pontuação deve ser mantida 
para o Grupo 3A 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares- Psicologia (Código 070) 

Inscrição Nome Parecer 

352875 JULIANA NOVAES CARVALHO 

O certificado apresentado referente a Fórum na disciplina Processos Psicológicos Básicos, 
não se trata de apresentação de trabalho, portanto não pode ser pontuado no grupo 2A 

O certificado apresentado referente  ao Fórum de Psicologia Hospitalar – Luto Patológico, 
não se trata de apresentação de trabalho, portanto não pode ser pontuado no grupo 2B. 

O certificado apresentado referente ao estágio não obrigatório na área de Toxicologia, não 
se trata de estágio relacionado à área de especialização do Programa de Residência,portanto, 
não pode ser pontuado no grupo 4B. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares- Psicologia (Código 070) 

Inscrição Nome Parecer 

350916 PAULA NASCIMENTO DA SILVA 

O certificado do I Congresso Nacional de Microcefalia apresentado tempestivamente não 
foi aceito por não se tratar de documento original, não estar autenticado em cartório, 
nem possuir código de autenticidade para rastreio eletrônico, conforme item 7.3, alínea 
“e.3” do edital. 

A Declaração da Universidade Pitágoras Unopar apresentada tempestivamente não foi aceita 
por não apresentar a carga horária do curso efetivamente cumprida pela candidata, 
conforme item 7.3, alínea “e.2”. 

 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares- Psicologia (Código 070) 

Inscrição Nome Parecer 

348440 AMANDA MAGALHAES SOUZA 

O curso de extensão Sociologia da Solidariedade foi classificado no grupo 1D, portanto o 
recurso é improcedente. 
A pontuação dos títulos apresentados foi prejudicada pelo fato de vários deles não 
constarem na plataforma lattes, como por exmeplo: V Colóquio da Residência em Psicologia 
do Hospitalar Juliano Moreira; 7ª Aula Pública do SUS, conforme previsto no item 7.3.1 do 
edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente- Enfermagem (Código 080) 

Inscrição Nome Parecer 

350523 ELISABETE CLEISE SCHINDLER LIMA 
Os certificados ora questionados não podem ser pontuados no grupo 1D, pois tratam-se 
de cursos realizados APÓS a Graduação. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente- Enfermagem (Código 080) 

Inscrição Nome Parecer 

352030 PÂMELLA FORMIGA SANTOS 

O título ora questionado para pontuação no grupo 1C, não foi relacionado no Currículo 
Lattes até a data de entrega do envelope, contrariando o disposto no item 7.3.1 do edital. 

Os títulos ora questionados para pontuação no grupo 4D, não foram relacionados no 
Currículo Lattes até a data de entrega do envelope, contrariando o disposto no item 7.3.1 do 
edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente - Serviço Social (Código 083) 

Inscrição Nome Parecer 

353415 OSANA DE ANDRADE BARRETO 

Os certificados apresentados para grupo 2D foram emitidos após 02/12/2016, data término 
das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

A declaração emitida pelo  Ministério Público do Estado da Bahia emitida após 02/12/2016, 
data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

A declaração de realização de estágio no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Bahia 
emitida após 02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, 
alínea “e” do edital 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente - Fisioterapia (Código 084) 

Inscrição Nome Parecer 

354593 SHIRLEI MARIA CARDOSO FONSÊCA 

A declaração apresentada para comprovação de Experiência Profissional expedida após 
02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

A defesa do trabalho de conclusão de curso constitui um pré-requisito para a graduação, 
portanto uma atividade curricular. Os grupos 2A/B se referem à produção científica 
apresentada em eventos científicos. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Urgência - Enfermagem (Código 090) 

Inscrição Nome Parecer 

352179 DRIELI OLIVEIRA SILVA 

O certificado apresentado para grupo 1A não se refere à participação em monitoria de 
disciplina da graduação,contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 1A. 

O certificado referente à Oficina de Primeiros Socorros refere-se à participação como 
monitora, portanto não pode ser pontuado no grupo 1E. 

O certificado de Curso de Urgências Cardiovasculares e Reanimação já foi pontuado no grupo 
solicitado. 

Os documentos  apresentados  para comprovação de Experiência Profissional expedidos 
após 02/12/2016, data do término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea 
“e” do edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Urgência - Enfermagem (Código 090) 

Inscrição Nome Parecer 

353180 AMANDA NOLASCO DAMASCENA 

Os títulos ora questionados para pontuação no grupo 1C não atingem a carga horária mínima 
prevista para o grupo 1C. 

Os títulos ora questionados para pontuação no grupo 1E não  atendem aos critérios do grupo 
pois referme-se à participaçao em eventos após a graduação. 

A declaração emitida pela empresa Ultravida para comprovação de Experiência Profissional 
foi expedida após 02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 
7.3, alínea “e” do edital. Os demais títulos questionados não atigem o período mínimo para 
pontuação no grupo 3A. 

O certificado ora questionado para pontuação no grupo 4D se refe à realização de curso, 
contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 4D. 

 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Psicologia (Código 101) 

Inscrição Nome Parecer 

352864 ISABEL CAMPOS MUSTAFA FIGUEIREDO 

A declaração apresentada para comprovação de experiência profissional foi emitida após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Psicologia (Código 101) 

Inscrição Nome Parecer 

350888 MAURICIO DA SILVA FONSECA 
A declaração referente à experiência profissional foi emitida no dia 18 de novembro de 2016, 
portanto é inferior a seis meses. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

355614 ELMA OLIVEIRA SANTANA 

A declaração apresentada para comprovação de experiência profissional foi emitida após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

O certificado apresentado para grupo 2D trata apenas da participaçãp na I Oficina do Projeto 
de Iniciação Científica e não declara a participação em atividades de pesquisa. 

Os dois certificados apresentados para grupo 2A foram classificados no grupo 2B. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

353305 FILIPE CHAGAS VIEIRA 

O certificado de participação como bolsista no Programa de Iniciação Científica do Projeto 
Ação da Bandagem elástica adesiva na funcionalidade de indivíduos com dor lombar: revisão 
integrativa da literatura foi emitido após 02/12/2016, data término das inscrições , 
contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

Os certificados apresentados para grupo 4D não são de organização, nem de participação 
nos referidos eventos. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

353604 CARLA SENA OLIVEIRA 

Os certificados ora questionados para o grupo 2B não podem ser pontuados pois não se 
referem à apresentação de trabalhos relacionadso à área do Programa de Residência, 
conforme o disposto no Quadro 4, grupo 2B. 

O certificado de participação no V Seminário não especifica a carga horária, contrariando o 
disposto no item 7.3, alínea “e.2” do edital. 

O certificado de participação na I Mostra Científica de Fisioterapia do HGRS já foi pontuado 
no grupo 4E. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

354652 TAÍS QUEIROZ CAMPOS LUCAS 
Declarações para comprovação de experiência profissional emitidas após 02/12/2016, data 
término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 108) 

Inscrição Nome Parecer 

355715 MARIANA FIGUEREDO DE ARAÚJO 

Os títulos entregues tempestivamente para classificação no grupo 1C foram devidamente 
pontuados. 

Certificado de apresentação de trabalho intitulado “Roda de Conversa como ferramenta de 
Acolhimento na UTI: Um relato de conversa não foi relacionado no currículo lattes até a data 
de entrega do envelope, contrariando o disposto no item 7.3.1. 

Declaração emitida para comprovação de experiência profissional caracteriza seis meses 
deexperiência no período de 08 de janeiro a 08 de julho de 2016.  
A comprovação de experiência profissional, através da CTPS, equivale a cinco meses de 
experiência. 

Certificado do COBENEO comprova participação como relatora de trabalho, portanto já 
pontuado em outro grupo. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

353561 LUANA FERREIRA CAMPOS 

Os certifica dos apresentados para comprovação de particpação em Programa de Iniciação 
Científica  foram emitidos após 02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o 
previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

O certifcado ora questionado para o grupo 4D se trata de participação em curso, 
contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 4D. 

 
 
 



 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

351664 EMILLY PALMA DA SILVA DALAQUA 

O documento apresentado de participação no curso de capacitação na estratégia de atenção 
integrada às doenças prevalentes na infância não apresenta timbre ou qualquer outra forma 
de identificação da Instituição emitente. 
  

O certificado de participação como bolsista no projeto de Extensão contínuo não pode ser 
pontuado no grupo 1D, pois não se trata de participação em Congressos, seminários, 
Simpósios, Curso,  contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 1D. 
Os demais certificados já foram devidaente pontuados no grupo solicitado. 

O artigo científico foi apresentado sem cópia de publicação na íntegra, contrariando o 
disposto no item 7.4.4 do edital. 

O certificado ora questionado para pontuação no grupo 4D se trata de participação em 
curso, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 4D. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

355277 RAFAELA DO CARMO DE CARVALHO 
A declaração emitida pela UNIFACS para comprovação de monitoria não informa em qual 
disciplina o candidato teve participação, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 1A/B. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

352680 BRUNA BRANDÃO DA SILVA 

A declaração entregue para comprovação de participação em Iniciação Científica no período 
de 01.08.2015 a 01.06.2016, foi emitida após 02/12/2016, data término das inscrições, 
contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

351618 LETÍCIA MAMÉDIO MACHADO 

O certificado emitido pela LITTI não comprova participação em monitoria de disciplina da 
graduação na área de especialidade do programa de residência, contrariando o disposto no 
Quadro 4, item 1B. 

O certificado de conclusão de módulo I –Obstetrícia e Neonatologia e das sessões científicas 
do Hospital Municipal Nelson David Ribeiro não se referem à participação em congresso, 
simpósio, seminários, jornadas e encontros Após a graduação, contrariando o disposto no 
Quadro 4, grupo 4D. 

  
O Certificado do 4º Seminário de Atendimento a múltiplas vítimas já pontuado no grupo 
solicitado. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

351267 PALOMA ALVES DOS SANTOS 

O Certificado de apresentação de trabalho intitulado “Cuidados de enfermagem ao paciente 
portador de Hidrocefalia em uso de DVP” já foi pontuado no grupo solicitado. 

A declaração emitida para comprovação de Pós-Graduação foi emitida após 02/12/2016, 
data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

353338 UBIRACI QUEIRÓS DOS SANTOS 

O certificado da I Jornada Multidisciplinar  em Terapia Intensiva se refere à participação 
como Comissão Organizadora, portanto não pode ser pontuado no grupo 1E. 

Certificado de I Simpósio de Cardiologia de Feira de Santana possui carga horária inferior a 
8h, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 1E. 

O certificado ora questionado para pontuação no grupo 4B não se refere a estágio 
extracurricular na área do programa de residência, contrariando o disposto no Quadro 4, 
grupo 4B. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 110) 

Inscrição Nome Parecer 

356281 MICHAEL DO CARMO SILVA 

Certificado emitido para pontuação no grupo 4A não foi relacionado no Currículo Lattes até a 
data da entrega do envelope, contrariando o disposto previsto no item 7.3.1. 

Certificado de participação na I Atualização em Capacitação de Imunização já foi pontuado 
no grupo 4C. 
Os demais certificados ora  questionados não foram relacionados  no Currículo Lattes até a 
data da entrega do envelope, contrariando o disposto previsto no item 7.3.1. 

  
Os títulos emitidos para o grupo 4D não podem ser pontuados pois referem-se à participação 
em cursos, contrariando o disposto no Quadro 4, grupo 4D. 

 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 110) 

Inscrição Nome Parecer 

354345 ROSA MARIA SANTOS DE MEDEIROS 
O certificado apresentado para comprovação de monitoria foi expedido após 02/12/2016, 
data término das inscrições,  contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência em Fonoaudiologia Hospitalar com área de concentração em Neonatologia - Fonoaudiologia (Código 111) 

Inscrição Nome Parecer 

354552 DANIELLE DOS SANTOS SILVA 

A declaração  apresentada para comprovação de Experiência Profissional foi expedida após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o  previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência em Fonoaudiologia Hospitalar com área de concentração em Neonatologia - Fonoaudiologia (Código 111) 

Inscrição Nome Parecer 

354710 MARCUS ISAIAS FARIAS SANTOS 

Os cursos realizados após a graduação devem ser classificados no grupo 4F, o que foi feito 
por essa banca examinadora. Assim, o recurso é improcedente. 

As atividades curriculares não são pontuadas. O grupo 1C contempla apenas as atividades de 
extensão. Reiteramos que no referido histórico a atividade mencionada está declarada como 
Atividade Curricular em Comunidade. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência - Fisioterapia (Código 112) 

Inscrição Nome Parecer 

350826 JOILMA RIBEIRO DA SILVA CRUZ 

O artigo apresentado para o grupo 2C não se encontra cadastrado no currículo lattes da 
candidata até a data da entrega do envelope, portato em desacordo com item 7.3.1 do 
edital. 

O certificado apresentado para o grupo 2D indica que a candidata participou de projeto de 
extensão em Gerontologia: “Funcionalidade em ação”, portanto em desacordo com item 
7.4.2, alíena “b” do edital. 

O certificado apresentado para o grupo 2A entregue tempestivamente não declara que a 
candidata apresentou trabalho. Indica que houve a participação como Congressista. 

O Curso de Atualização em Fisioterapia em Terapia Intensiva Cardiológica e Geral  foi 
realizado após a graduação, portanto foi classificado no grupo 4F. 

Vários certificados apresentados para o grupo 1C não especificam a carga horária e outros 
não estão cadastrados no currículo lattes. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência - Fisioterapia (Código 112) 

Inscrição Nome Parecer 

354138 MARIA EMILIA SOUZA GUIMARAES 
O documento apresentado para comprovação de estágio está em desacordo como item 7.5, 
alínea “d” do edital. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência - Fisioterapia (Código 112) 

Inscrição Nome Parecer 

352457 LUCIANA DA PURIFICAÇÃO DE JESUS 
O estágio foi realizado na clínica escola de fisioterapia e não em uma unidade de terapia 
intensiva/emergência para que se enquadrasse nos critérios do grupo 4B. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

350167 ANA CLÁUDIA DOS REIS MANZANO 

O certificado referente à participação em estágio de aprofundamento em Pneumofuncional 
se trata de atividade em disciplina curricular, portanto não pode ser pontuado. 

O certificado referente curso de Drenagem linfática manual já pontuado grupo solicitado 
Os demais certificados ora questionados para grupo 1D não podem ser pontuados pois, 
tratam-se de cursos realizados após a graduação, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 
1D. 

O certificado referente à participação em estágio de aprofundamento em Neurologia trata-se 
de atividade em disciplina curricular, portanto não pode ser pontuado. 

O certificado referente ao curso de Técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva já 
foi pontuado no grupo 1E. 

O documento apresentado para comprovação de experiência profissional não consta data de 
ínicio e término de vínculo profissional, contrariando o  previsto no item 7.4.3 do edital. 

O documento apresentado para comprovação de Estágio extracurricular foi expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

352256 NÚBIA SANTOS SACRAMENTO 

Após recontagem dos pontos, mantida a pontuação. 

As declarações apresentadas para comprovação de Experiência Profissional foram expedidas 
após 02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea 
“e” do edital. 

A CTPS apresentada para comprovação de experiência profissional não apresenta o período 
mínimo para pontuação no grupo 3A 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

351207 VIVIANNE BRENNEISEN FERNANDES ALVES 

O documento apresentado para comprovação de participação em Iniciação Científica 
intitulada “Neuromodulação em paciente pós AVC”, expedido após 02/12/2016, data 
término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

351107 MARIA APARECIDA BATSTA FERREIRA 
Os certificados de curso ora questionados não se referem a curso de aperfeiçoamento na 
área do Programa de Residência, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 4F. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

353877 SOEMIA SANTOS DE MOURA 
A candidata não possui currículo lattes, contrariando o disposto no item 7.3, alínea “b” do 
edital. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

351862 DAIANE APARECIDA MORALES 
Certificado ora questionado para grupo 4E se trata de curso, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4E. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

348686 DEBORA FIALHO TEIXEIRA ALMEIDA DE LIMA 
Os títulos ora questionados para grupo 1E foram devidamente pontuados no grupo 
solicitado. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

355822  MANUELA GOMES IMPROTA BRITTO 
O título ora questionado para grupo 1C foi expedido após 02/12/2016, data término das 
inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do edital. 

Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

350575 MAIARA SANTOS GONÇALVES 

O certificado de participação em fórum apresentado para grupo 1E não pode ser pontuado 
pois não se trata de evento específico da área do programa, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 1E. 

A declaração apresentada para comprovação de Experiência Profissional foi expedida após 
02/12/2016, data término das inscrições , contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

Os títulos questionados para o grupo 4D se referem a cursos, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4D. 

Os títulos questionados para grupo 4E se referem a cursos, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4E. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

350210 LARISSA BEATRIZ FERREIRA DE PAIVA 

Os títulos ora questionados para grupo 4D se referem a cursos, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4D. 

Os títulos ora questionados para grupo 4E se referem a cursos, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 4E. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

350911 ISADORA REIS RODRIGUES 
O certificado apresentado como membro da comissão organizadora de projeto se refere à 
projeto de extensão, portanto não pode ser pontuado no grupo 2D. 

 
 
 



 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

352829 DANIELLE RIOS DE SOUZA FERREIRA 

Os certificados do Congresso de Enfermagem e do Congresso de Enfermagem Neonatal não 
possuem código de autenticidade que permitam rastreabilidade, contrariando o disposto no 
item 7.3, alínea “e.3” do edital. 

O certificado referente à participação como monitor da Feira de Saúde da Mulher foi 
pontuado no grupo 4C, pois se refere à monitoria em evento. 

Os títulos ora questionados para pontuação no grupo 2D não contem código de 
autenticidade que permitam a rastreabilidade, contrariando o disposto no item 7.3, alínea 
“e.3” do edital. 

Os certificados da II Mostra PET-Saúde e do VII Ciclo de Atualização sobre Imunização não 
foram relacionados no Currículo Lattes até a data de entrega do envelope, contrariando o 
disposto no iem 7.3.1 do edital. 

 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

351852 HELENE MARIE RODRIGUES CARVALHAL FRANÇA 

O certificado referente à curso de inglês não está relacionado à graduação nem à área do 
programa, conforme estabelecido no Quadro 4  do edital. 
Não foi apresentado tempestivamente, no período de entrega dos envelopes, o certificado 
referente à atividade em comunidade. 

Os certificados do XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Cranio-Maxilo- Facial e do II Curso de 
Técnicas Anestésicas Intrabucais já foram pontuados no grupo solicitado. 
Os demais títulos ora questionados foram expedidos após 02/12/2016, data término das 
inscrições , portanto em desacordo com o item 7.3, alíena “e”do edital. 

O artigo “Aggregatibacter (Actinobacillus) ActinomycetemComitans e a Doença Periodontal 
já foi pontuado  no grupo solicitado. O artigo denominado “ Anemia Falciforme em crianças: 
Percepções e significados do cuidado materno” não foi apresentado com cópia de publicação 
na íntegra, portanto em desacordo com item 7.4.4 do edital. 

  
Os títulos ora questionados não podem ser pontuados no grupo 4E, pois tratam-se de cursos 
após a graduação, portanto em desacordo com o Quadro 4, grupo 4E. 

 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

351416 BRUNO ARAÚJO MASCARENHAS 

O certificado de monitoria apresentado, referente ao 2º semestre de 2016 foi expedido após 
02/12/2016, data de término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” 
do edital. 

Os certificados de curso PNL para dentistas contemporâneos e o Encontro Baiano dos Grupos 
Pet e Interpet já foram pontuados no grupo solicitado. Os demais certificados ora 
questionados tratam-se de títulos eletrônicos emitidos sem código de autenticidade que 
permita a rastreabilidade, contrariando o disposto no item 7.3, alínea “e.3” do edital. 

Os trabalhos intitulados “ Odontossíntese: tratamento para lesões dentoalveolares e 
Técnicas de sutura intra-orais-demonstração prática” já foram pontuados no grupo 
solicitado. Os Demais trabalhos ora questionados não podem ser pontuados pois foram 
emitidos sem código de autenticidade que permita a rastreabilidade, contrariando o disposto 
no iem 7.3 ,alínea “e.3” do edital. 

Os certificados referente à Comissão Organizadora na 12ª Jornada de Odontologia da 
Bahiana e da Palestra Pré-Ioba já foram pontuados no grupo solicitado. 
O certificado de Comissão Organizadora na 13ª Jornada Odontológica da Bahiana não 
contém código de autenticidade que permita a rastreabilidade. 

O certificado de Comissão Organizadora na 14ª Jornada Odontológica da Bahiana não está 
relacionado no Currículo lattes entregue tempestivamente. 

 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

350451 JOANA DARC COELHO PINAZO MAGNAVITA 
A candidata não possui Currículo Lattes, contrariando o disposto no item 7.3, alínea  “b” do 
edital. 

 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

351016 ALINE VILELA DOURADO MOITINHO 

O título questionado para o grupo 2D deve ser pontuado por participação em projeto e não 
por semestre, portanto já foi devidamente classificado de acordo com Quadro 4, grupo 2D 

O documento apresentado não informa a atividade exercida não permitindo verificar a 
relação com  a área de especialização do programa conforme Quadro 4, grupo 4B. Assim o 
título foi pontuado no grupo 4A. 

O certificado de Curso de Imersão em Regeneração Tecidual Estética Periodontal e Peri-
Implantar não pode ser pontuados no grupo 4E, pois se trata de curso. Os demais 
certificados ora questionados já foram pontuados no grupo 4D. 

 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

353417 MARIANA MACHADO MENDES DE CARVALHO 

Os certificados referentes à monitoria nas disciplinas Cirugia I e II foram  expedidos após 
02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

Não foi entregue cópia da publização na íntegra para comprovação  de publicação de artigo 
científico referente ao tema” Tratamento de Ameloblastoma Unicístico Recidivante na 
Mandíbula”, contrariando  o item 7.4.4 do edital. 

Declaração referente ao Internato em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial foi 
expedida após 02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, 
alínea “e” do edital.  

O certificado de palestrante no VII Congresso Brasileiro de Físsuras Labiopalativas e 
Anomalias Craniofaciais não fez parte dos títulos encaminhados tempestivamente durante 
análise de títulos. Os demais títulos ora questionados já foram pontuados no grupo 
solicitado. 

Os títulos ora questionados se referem à cursos, portanto não podem ser pontuados no 
grupo 4D, conforme previsto no Quadro 4, grupo 4D, bem como foram expedidos após 
02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - Enfermagem (Código 116) 

Inscrição Nome Parecer 

354358 
ALESSANDRA LORENA TORRES  

VASCONCELOS 

Os títulos ora questionados não podem ser pontuados no grupo 1D, pois tratam-se de cursos 
realizados APÓS a graduação, portanto, já pontuados no grupo 4F, conforme disposto no 
Quadro 4, item 4F. 

O título ora questionado não pode ser pontuado no grupo 1E, pois, trata-se de curso 
realizado APÓS a graduação, portanto, já pontuado no grupo 4F, conforme disposto no 
Quadro 4, grupo 4F. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - Enfermagem (Código 117) 

Inscrição Nome Parecer 

351420 REBECA OLIVEIRA DOS SANTOS 

O documento apresentado para comprovação de experiência profissional foi expedido após 
02/12/2016, data término das inscrições, contrariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital.   

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - Enfermagem (Código 119) 

Inscrição Nome Parecer 

355937 THYSSIANE BARBOZA VIEIRA 

O certificado do III Simpósio de Saúde Pública da Região Sudeste: Um olhar para saúde do 
trabalhador, não foi relacionado no currículo lattes até a data da entrega do envelope, 
contrariando o item 7.3.1 do edital. Os demais certificados ora qusetionados já foram 
devidamente pontuados no grupo 1E. 

O certificado de minicurso, 1 Grama de Alegria:Descobrindo a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares, se refere à participação como ministrante de minicurso e 
não como apresentação de trabalhos em congressos, conferências, jornadas na área de 
especialização do programa, contrariando o previsto no Quadro 4, grupo 2B. Assim foi 
pontuado no grupo 4C. Demasi títulos ora questionados já foram pontuados no grupo 
solicitado. 

Artigo científico intitulado “1 Grama de Alegria: Repensando o Processo de Cuidar”, não 
publicado em mídia especializada em divulgação cientìfica, contrariando o previsto no 
Quadro 4, grupo 2C. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 135) 

Inscrição Nome Parecer 

355859 JUCIMARA ROCHA MENDES 

O certificado apresentado para grupo 1B não se refere a monitoria em disciplinas da 
graduação e sim a monitoria em programas de extensão. 

A experiência profissional só é contabilizada após registro no respectivo Conselho de Classe o 
que só ocorreu em 28/11/2014. Assim, o período  entre 28/11/2014 e 16/06/2015, equivale 
a 6 meses. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 137) 

Inscrição Nome Parecer 

354854 FABIANE MARTINS CARVALHO 
O atestado apresentado para grupo 3A se refere o período entre fevereiro e maio de 2015, 
portanto 3 meses e a pontuação nesse grupo é por semestre de experiência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 137) 

Inscrição Nome Parecer 

348140 LUIZA MARON PEREIRA 

A candidata encaminhou um Decreto s/nº, nomeando-a Chefe de Seção de Vigilância 
Epidemiológica a partir de 02 junho de 2014. Ressalta-se, no entanto, que não foi 
encaminhado qualquer documento indicando a data da exoneração nem tão pouco 
indicando a permanência da mesma no referido cargo. 

O Curso Básico de Vigilância à Saúde for realizado entre 05 e 09 de outubro 2015, portanto 
após a graduação da candidata. Assim, o referido certificado foi classificado no grupo 4F, 
porém não contabilizou carga horária suficiente para pontuar. 

A 2ª Oficina de elaboração de planos de preparação e resposta aos desastres em saúde 
também foi realizada após a graduação e foi classificada no grupo 4E. 

O projeto Rondon foi classificado no Grupo 1C por se caracterizar como uma atividade de 
extensão 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 141) 

Inscrição Nome Parecer 

354123 INDIRA RAMOS GOMES 

O certificado apresentado de participação como estudante no Programa de Educação pelo 
trabalho para Saúde (PET-SAÚDE) não se enquadra no grupo, pois não se refere a Congresso, 
Simpósio, Seminário ou Jornada Acadêmica. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 141) 

Inscrição Nome Parecer 

350334 EDUARDA DE JESUS NERI 

O documentado apresentado se refere a estágio curricular, além de ter sido entregue sem 
autenticação, contariando o previsto nos itens  7.3, alínea “e” e 7.5, alínea “c” do edital 
respectivamente.  

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 141) 

Inscrição Nome Parecer 

350995 LOURIENE DE OLIVEIRA ANTUNES 

O certificado do evento de extensão I Semana de Nutrição: Construindo nossa identidade 
não está relacionado à área de especialização do Programa de Residência. 

O certificado referente à apresentação de trabalho no 13º SBAN foi classificado no grupo 2B, 
pois o certificado do trabalho “ Fatores associados à Insegurança Alimentar e Nutricional em 
Família de Gestantes atendidas pelo SUS do munícipio de Maceió- AL não foi encaminhado 
com os demais títulos. 

  
Os trabalhos encaminhados se tratam de resumo expandido e não de artigo publicado na 
íntegra. 

Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - FISIOTERAPIA (Código 144) 

Inscrição Nome Parecer 

353233 PALOMA AGUIAR DE SOUSA 

A declaração apresentada para comprovação de experiência profissional, não possui o 
reconhecimento de firma. 

Os certificados apresentados não estão relacionados à área de especialização do Programa 
de Residência ( Saúde da Família). 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - FISIOTERAPIA (Código 145) 

Inscrição Nome Parecer 

352949 JADE RODRIGUES SANTOS 

A experiência profissional só é considerada após registro do profissional no respectivo 
Conselho de Classe o que só ocorreu em 07/02/2011. O período entre 07.02.2011 e outubro 
de 2011 corresponde à oito meses. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - PSICOLOGIA (Código 153) 

Inscrição Nome Parecer 

351873 RAFAEL MAGALHÃES DE MELO 

No momento da análise dos títulos, o currículo disponível na plataforma Lattes estava 
idêntico ao  encaminhado pela candidata Elisangela Ferreira de Santana emitido pela própia 
plataforma lattes em 07 de janeiro de 2017, onde constam as informações referentes aos 
títulos avaliados e às pontuações atribuidas. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - SERVIÇO SOCIAL (Código 161) 

Inscrição Nome Parecer 

353997 JESSICA DARIANE CONCEIÇAO DE BRITO 

O certificado do Programa Permancer SUS na área de emergências hospitalares no Hospital 
Geral Ernesto Simões e a declaração do Hospital São Rafael não estão relacionadas à área do 
Programa de Residência (Saúde da Família). 

Os certificados de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa e e o de Hanseníase na Atenção 
Básica não podem ser classificados no grupo 1E, pois se referem à participação em Cursos 
realizados após a graduação, e foram pontuados no Grupo 4F. 
O certificado de Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
transexuais, expedido após 02/12/2016, data término das inscrições, contariando o previsto 
no item 7.3, alínea “e” do edital.   

 
 
 
 



 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - SERVIÇO SOCIAL (Código 162) 

Inscrição Nome Parecer 

355096 CARINA DOS SANTOS MATOS 
Demais certificados referem-se à participação em eventos após a graduação, portanto foram 
classificados no grupo 4F. 

Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - EDUCAÇÃO FÍSICA (Código 163) 

Inscrição Nome Parecer 

351494 GILMAR RIBEIRO PEREIRA 
O candidato não possui currículo cadastrado na plataforma lattes, contrariando os itens 7.3, 
alínea “b” e 7.3.1 do edital. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - EDUCAÇÃO FÍSICA (Código 164) 

Inscrição Nome Parecer 

354184 NAIARA TEIXEIRA LÉDO 

Os títulos apresentados para gurpo 4B não estão relacionados à área do programa de 
residência (Saúde da Família). 

Sobre os títulos encaminhados para avaliação no grupo 1E: O curso Avaliação Morfofuncional 
para orientação em saúde da população(60h) foi classificado no grupo 1C, visto que  o título 
indicado para este grupo foi emitido após a data do término das inscrições; IX Simpósio 
Nordestino de atividade física e saúde foi classificado no grupo 1E; III Mostra Científica de 
Educação Física foi classificado no grupo 1D;  

O trabalho enviado para pontuação no grupo 2C se trata de resumo expandido e não de 
artigo publicado na íntegra. 

As declarações apresentadas para grupo 2D não explicitam textualmente, que se tratam de 
atividades de pesquisa em desacordo com item 7.4.2, alínea “b” do edital. 

A declaração de função Professor Reda com data de emissão em 16/08/2012 (anterior ao 
término do período declarado). 
As declarações da SUDESB e Secretaria de Saúde de Caetité foram expedidas após 
02/12/2016, data término das inscrições, contariando o previsto no item 7.3, alínea “e” do 
edital.   

 
 
b) Recursos Procedentes: 

Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Enfermagem (Código 003)  

Inscrição Nome Parecer 

351633 ROBERTA DA MOTA LACERDA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4D para 0,2. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde – Farmácia (Código 004)  

Inscrição Nome Parecer 

354501 RODRIGO NOVAIS OLIVEIRA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D para 0,3. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2A para 0,1. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A para 0,1. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4C para 0,3. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Fonoaudiologia (Código 011) 

Inscrição Nome Parecer 

351474 LARISSA JESUS DA GLORIA 

Após reanálise do título em questão por erro material, alterar pontuação do grupo 2D para 
0,25  e  do grupo 1E para 0,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para  0,5. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Psicologia (Código 021) 

Inscrição Nome Parecer 

353150 LOUISE DINA RODRIGUES BARBOSA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,75. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Psicologia (Código 022) 

Inscrição Nome Parecer 

348448 CARIELE DO SACRAMENTO SOUZA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para  0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4E  para  0,1. 

 
Cargo: Residência Integrada Multiprofissional em Saúde - Psicologia (Código 022) 

Inscrição Nome Parecer 

353179 MARIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para  0,3. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,75. 

  Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4E  para  0,1. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO SAÚDE DA FAMÍLIA - ENFERMAGEM (Código 030) 

Inscrição Nome Parecer 

353388 GABRIELLA DE CARVALHO MADUREIRA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,75. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – Enfermagem- Saúde da Família (Código 030) 

Inscrição Nome Parecer 

352563 SARAH SENNA DOS SANTOS CARDOSO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2C  para  0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO ONCOLOGIA - ENFERMAGEM (Código 031) 

Inscrição Nome Parecer 

350727 ANA CAROLINA LOPES ROCHA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para  1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 3A  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para  0,2. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4C  para  0,1. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4D  para  0,1. 

Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO ONCOLOGIA - ENFERMAGEM (Código 031) 

Inscrição Nome Parecer 

348528 FERNANDA ALVES DE MACEDO COSTA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2A  para  0,2. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO TERAPIA INTENSIVA - ENFERMAGEM (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352200 DOUGLAS DE SOUZA E SILVA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,75. 

Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO TERAPIA INTENSIVA - ENFERMAGEM (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352681 MARIA JAQUELINE LIMA DE OLIVEIRA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para  0,2. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para  1,0. 

 
 
 
 



 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO TERAPIA INTENSIVA - ENFERMAGEM (Código 032) 

Inscrição Nome Parecer 

352821 ADRIANA RIBEIRO OLIVEIRA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para  0,4. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2C  para  1,0. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO NUTRIÇÃO CLÍNICA - FONOAUDIOLOGIA (Código 036) 

Inscrição Nome Parecer 

356173 CRISLAINE SOUZA SANTOS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2C  para  1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2A  para  0,2. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO NUTRIÇÃO CLÍNICA - NUTRIÇÃO (Código 038) 

Inscrição Nome Parecer 

348107 ALINE PEREIRA QUEIROZ 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4F  para  0,4. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO ONCOLOGIA - PSICOLOGIA (Código 040) 

Inscrição Nome Parecer 

349047 KELLY LEAL SILVA ROCHA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde – NÚCLEO ONCOLOGIA - SERVIÇO SOCIAL (Código 043) 

Inscrição Nome Parecer 

351269 FRANCYELLE SOARES DE JESUS SANTOS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,2 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

353095 DANIELLE VILLELA COSTA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,0 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 0,75 

Após reanálise dos títulos em questão, alterar pontuação do grupo 4C  para 0,4 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

350998 LYDIA VANESSA DO NASCIMENTO ARAÚJO 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

352514 CARLA NUNES SANTOS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 3A  para 0,5 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,0 e do grupo 4B 
para 1,0 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

351825 MIRIAN CRISTINA CASTRO DE SOUZA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão por erro material, alterar pontuação do grupo 2C  para 
0,0 e do grupo 2D para 0,25. 

 
 
 



 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

351310 RAÍSA VITENA DA SILVA ARAÚJO 
Após reanálise do título em questão por erro material, alterar pontuação do grupo 1D  para 
0,5 e do grupo 1E para 0,0. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

348037 RENATA BARBOSA VILAÇA MARQUES DE CARVALH Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 1,0. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica - Nutrição (Código 050) 

Inscrição Nome Parecer 

354196 LAYANNE RODRIGUES TRINDADE SAMPAIO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância em Saúde - Psicologia (Código 057) 

Inscrição Nome Parecer 

356311 JOSICLEIA OLIVEIRA DE SOUZA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,8. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4D  para 0,0 e grupo 4E 
para 0,3 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Vigilância em Saúde - Psicologia (Código 057) 

Inscrição Nome Parecer 

348258 JONALVA PARANÃ DE ARAÚJO GAMA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,2. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4E  para 0,1. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 060) 

Inscrição Nome Parecer 

354056 LILIANA CARDOSO DOS SANTOS SOUZA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Nutrição Clínica com ênfase em Pediatria e Terapia Intensiva - Nutrição (Código 061) 

Inscrição Nome Parecer 

351457 KELLY RYANNY DOS ANJOS BOMFIM 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,0 e grupo 4B 
para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares-Fisioterapia (Código 066) 

Inscrição Nome Parecer 

352819 HELENA PEREIRA TEIXEIRA 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para 0,0 e grupo 1B 
para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares - Nutrição (Código 068) 

Inscrição Nome Parecer 

354294 REBECA FERREIRA PFAFFENSELLER 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva com Área de Concentração em Doenças Cardiovasculares- Psicologia (Código 070) 

Inscrição Nome Parecer 

348440 AMANDA MAGALHAES SOUZA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2C  para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente - Fisioterapia (Código 084) 

Inscrição Nome Parecer 

354556 DASIZA SACRAMENTO RIBEIRO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,5. 

 



 
Cargo: Residência Multiprofissional em Urgências- Enfermagem (Código 090) 

Inscrição Nome Parecer 

350338 LOREN SCARLATT DA SILVA TEIXEIRA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4F  para 0,4. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Urgência - Enfermagem (Código 090) 

Inscrição Nome Parecer 

353180 AMANDA NOLASCO DAMASCENA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

353604 CARLA SENA OLIVEIRA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,3. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e da Família - Fisioterapia (Código 102) 

Inscrição Nome Parecer 

354652 TAÍS QUEIROZ CAMPOS LUCAS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,3 e do grupo 1E 
para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2D  para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 108) 

Inscrição Nome Parecer 

355715 MARIANA FIGUEREDO DE ARAÚJO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2D  para 0,25. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

355277 RAFAELA DO CARMO DE CARVALHO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 1,0. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

353288 BRENDO VITOR NOGUEIRA SOUSA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,6. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2D  para 0,25. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

351618 LETÍCIA MAMÉDIO MACHADO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 1,0. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

351267 PALOMA ALVES DOS SANTOS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,4. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

353338 UBIRACI QUEIRÓS DOS SANTOS Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

 
 



 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

352680 BRUNA BRANDÃO DA SILVA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,75. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2A  para 0,2. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem em Terapia Intensiva - Enfermagem (Código 109) 

Inscrição Nome Parecer 

353602 TATYELE SILVA MIRANDA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2D  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 

 
Cargo: Residência em Fonoaudiologia Hospitalar com área de concentração em Neonatologia - Fonoaudiologia (Código 111) 

Inscrição Nome Parecer 

354552 DANIELLE DOS SANTOS SILVA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,5. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência - Fisioterapia (Código 112) 

Inscrição Nome Parecer 

350826 JOILMA RIBEIRO DA SILVA CRUZ 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para  0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para  0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para  0,5. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Terapia Intensiva e Emergência - Fisioterapia (Código 112) 

Inscrição Nome Parecer 

352457 LUCIANA DA PURIFICAÇÃO DE JESUS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,8. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

350167 ANA CLÁUDIA DOS REIS MANZANO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

351207 VIVIANNE BRENNEISEN FERNANDES ALVES Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2A  para 0,2. 

 
Cargo: Residência em Fisioterapia em Reabilitação Neurofuncional - FISIOTERAPIA (Código 113) 

Inscrição Nome Parecer 

353101 SILVIA LETÍCIA ALVES DO NASCIMENTO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para 1,0. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

351862 DAIANE APARECIDA MORALES 
Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,5 e grupo 1C 
para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

351107 MARIA APARECIDA BATISTA FERREIRA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0. 



Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

349234 CARLA BIANCA DOS SANTOS Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

348686 DEBORA FIALHO TEIXEIRA ALMEIDA DE LIMA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 0,5. 

Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

355822  MANUELA GOMES IMPROTA BRITTO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,75 e grupo 1C 
para 0,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4B  para 1,0 e grupo 4A 
para 0,0. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

350210 LARISSA BEATRIZ FERREIRA DE PAIVA 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 1,0. 

Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

350911 ISADORA REIS RODRIGUES 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,75. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,8. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2C  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2D  para 0,25. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

352829 DANIELLE RIOS DE SOUZA FERREIRA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,4. 

 
Cargo: Residência em Enfermagem Obstétrica - Enfermagem (Código 114) 

Inscrição Nome Parecer 

351965 SUZANA MACEDO PEIXOTO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,75. 

Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

351852 HELENE MARIE RODRIGUES CARVALHAL FRANÇA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para 0,5. 

 
Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

351016 ALINE VILELA DOURADO MOITINHO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1B  para 1,0. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,2  e grupo 1E 
para 1,0. 

Cargo: Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Odontologia (Código 115) 

Inscrição Nome Parecer 

353417 MARIANA MACHADO MENDES DE CARVALHO 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1A  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,5. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 2B  para 0,8. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,2. 



Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 137) 

Inscrição Nome Parecer 

354854 FABIANE MARTINS CARVALHO Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,25. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - NUTRIÇÃO (Código 141) 

Inscrição Nome Parecer 

354123 INDIRA RAMOS GOMES Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4D  para 0,2. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - SERVIÇO SOCIAL (Código 162) 

Inscrição Nome Parecer 

354917 CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1C  para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - SERVIÇO SOCIAL (Código 162) 

Inscrição Nome Parecer 

354184 NAIARA TEIXEIRA LÉDO 

O 3º Encontro Nacional de Saúde e Bem-Estar foi pontuado indevidamente no grupo 2A, 
assim, após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1E  para 0,5 e grupo 
2A para 0,0. 

Após reanálise dos títulos do grupo 1D, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,5. 

 
Cargo: Residência Multiprofissional Regionalizada em Saúde da Família - SERVIÇO SOCIAL (Código 162) 

Inscrição Nome Parecer 

355096 CARINA DOS SANTOS MATOS 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 1D  para 0,2 e grupo 1E 
para 0,25. 

Após reanálise do título em questão, alterar pontuação do grupo 4A  para 0,0 e grupo 4B 
para 1,0. 

 

  
 

 
 
Salvador, 09 de fevereiro de 2017 
 
 
 
 

Comissão do Concurso 
                 Fundação CEFETBAHIA  

 
 
 

 
 


