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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 003/2017 
 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 005/2017 
 
 

        A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº. 003/2017, no uso de suas 
atribuições e visando o principio da publicidade; 

 

Considerando a apreciação dos recursos oferecidos quanto à divulgação das 
inscrições deferidas e Indeferidas 

 

 

RESOLVE: 

 

         I – Divulgar o resultado do julgamento dos recursos apresentados pelos 
candidatos, conforme segue no anexo I deste Edital: 

 
 

        II - Comunicar que não mais será concedido prazo para apresentação de 
recursos na esfera administrativa nos termos do Edital de Abertura nº 003/2017,  

 
    Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Secretária Municipal de Saúde de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos 15 dias do 
mês de maio de 2017. 

 

 
 

FABIO HENRIQUE CARRARO 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 003/2017 
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ANEXO I 

RELAÇÃO NOMINAL DE INSCRITOS 

Resultado do Julgamento dos Recursos 

 

Cargo: Farmacêutico Bioquímico 

 

 

 

Candidato  Fundamentação do 

Recurso 

Julgamento do Recurso  

Sebastião Bino 
Correa  

Tais atribuições como 
consta no Edital 
001/2017, também são 

pertencentes aos 
biomédicos como consta 

na lei nº6.884/79, art. 
1º, da lei nº6686/79 com 
redação dada pela lei 

nº7.135/83.  

Recurso Indeferido:  
Após verificar a leitura das leis 
citadas pelo candidato inferi-se 

que somente poderá realizar 
exames clínicos laboratoriais os 

profissionais de ciências 
biológicas modalidade médica 
“que ingressarem neste curso em 

vestibular realizado até julho 
1983”, desde que comprovado o 

curso de disciplinas 
indispensáveis. Neste   diapasão, 
verificamos que o requerente 

nasceu em 03/01/1991, e 
graduou-se em biomedicina em 
10/12/2015, ou seja, muito após 

a excepcionalidade criada pela 
legislação  alhures comentada. 

(junho 1983). Segundo a regra 
acima demonstrada, o autor não 
poderia realizar exames clínicos 

laboratoriais, o que já neste ponto 
já o afastaria do cargo pleitado, 

pois analises clinicas serão 
cobrados do cargo de 
farmacêutico bioquímico , 

conforme consta do edital 
nº03/2017. Portanto, tendo a 
incompatibilidade de atribuição 

entre farmacêuticos bioquímicos e 
biomédicos, conforme antes 

aventado, levando-se em 
consideração as regras contida no 
edital nº003/2017. 
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Cargo: Farmacêutico Bioquímico 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem  

 

Candidato  Fundamentação do 
Recurso 

Julgamento do Recurso  

Fernando 

Ramos Neves 
da Costa 

Recurso não analisado 

em virtude da perda do 
objeto 

Recurso Deferido:  

 Deixamos de analisar o recurso 
por apresentação espontânea do 
Diploma  

Candidato  Fundamentação do 
Recurso 

Julgamento do Recurso  

Erika Inara 

Costa  

O candidato não deve 

sofrer penalização por 
tramites burocráticos da 
instituição de ensino 

superior, conforme 
sumula 266 respaldada 

pelo artigo 37, I e II da 
CF. 

Recurso Deferido:  

Anti a argumentação apresentada 
pelo requerente, e levando-se em 
consideração  

O diploma ou habilitação para 
exercício do cargo deve ser exigido 

na posse e não no momento da  
inscrição 

Candidato  Fundamentação do 
Recurso 

Julgamento do Recurso  

Priscila Correa 
da Luz 

O candidato não deve 
sofrer penalização por 

tramites burocráticos da 
instituição de ensino 
superior, conforme 

sumula 266 respaldada 
pelo artigo 37, I e II da 
CF. 

Ver apêndice I 

Recurso Deferido:  
Anti a argumentação apresentada 

pelo requerente, e levando-se em 
consideração  
O diploma ou habilitação para 

exercício do cargo deve ser exigido 
na posse e não no momento da 
inscrição  

Candidato  Julgamento do Recurso  Julgamento do Recurso 

Jucineia Moura de 
Campos  

Recurso não analisado em 
virtude da perda do objeto 

Recurso Deferido:  
Deixamos de analisar o 

recurso por apresentação 
espontânea do RG    

Luciana Quixaba da 
Silva  

Recurso não analisado em 
virtude da perda do objeto 

Recurso Deferido:  
Deixamos de analisar o 

recurso por apresentação 
espontânea do Diploma   
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Cargo: Recepcionista   

 

Cargo: Assistente Social    

 

Secretária Municipal de Saúde de Comodoro, Estado de Mato Grosso, aos 15 dias do 
mês de maio de 2017. 

 

 

FABIO HENRIQUE CARRARO 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 003/2017 

 

 

Candidato  Julgamento do Recurso  Julgamento do Recurso 

Rosana Rodrigues Da 
Silva   

Recurso não analisado em 

virtude da perda do objeto 

Recurso Deferido:  

Deixamos de analisar o 
recurso por 

apresentação 
espontânea do CPF 
(frente)     

Candidato  Julgamento do Recurso  Julgamento do Recurso 

Ana Julia Martins 
Figueiredo Gregório  

O candidato não deve 

sofrer penalização por 
tramites burocráticos da 
instituição de ensino 

superior, conforme 
sumula 266 respaldada 

pelo artigo 37, I e II da CF. 
 

Recurso Deferido:  

Levando-se em 
consideração  
O diploma ou 

habilitação para 
exercício do cargo deve 

ser exigido na posse e 
não no momento da 
inscrição. 

Catende Marlon 
Domingos  

O candidato não deve 
sofrer penalização por 

tramites burocráticos da 
instituição de ensino 
superior, conforme 

sumula 266 respaldada 
pelo artigo 37, I e II da CF. 

 

Recurso Deferido:  
Anti a argumentação 

apresentada pelo 
requerente, e levando-
se em consideração  

O diploma ou 
habilitação para 

exercício do cargo deve 
ser exigido na posse e 
não no momento da 

inscrição.   


