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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 002/2017 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 007/2017 

 

 

        A Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2017, no uso de 
suas atribuições e visando o principio da publicidade; 

 
 
 
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 
002/2017,  
 
 
    Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Secretária Municipal de Saúde de Comodoro, Estado de Mato Grosso, ao 1º dia 
do mês de junho de 2017. 

 
 
 
 

FABIO HENRIQUE CARRARO 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 002/2017 
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ANEXO I 

RELAÇÃO NOMINAL DE INSCRITOS 

Resultado do Julgamento dos Recursos 

Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana e Rural 
Candidato  Cargo  - ACS Objeto de 

Contestação  
Julgamento do Recurso  

FRANCY 
MEIRE 
FERREIRA 
GOMES 

ESF NOVA 
ALVORADA – 
MICRO ÁREA 
57 (Gleba 
Zambam) 

Questiona as 
questões da 
avaliação da 
entrevista nº 
2,3,5,4,1/nota do 
currículo.   

Recurso INDEFERIDO 
Diante do recurso oferecido pela 
candidata sua entrevista passou 
por reavaliação do avaliador que 
fez suas pontuações e detalhou 
suas avaliações, passou ainda 
por avaliação da Comissão, e 
estando todos estão acordo com 
as manutenção das notas 
apresentadas. Dessa forma, as 
notas e classificação serão 
mantidas.     

JAQUELINE 
SILVA 
MARQUARDT 

ESF CRISTO 
REI – MICRO 
ÁREA 54 

Nota referente à 
realização das 
entrevistas    

Recurso INDEFERIDO 
A Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo Simplificado nº 
002-ACS, da Secretaria 
Municipal de Saúde apresenta o 
julgamento ao recurso interposto 
pela candidata Sra. Jaqueline 
Silva Marquardt, com os 
seguintes fundamentos: 
O recurso administrativo 
apresentado por Jaqueline Silva 
Marquart apresentou a seguinte 
indagação e argumentos: “A nota 

referente à realização das entrevistas”; 

“Não houve realização de entrevistas, 

no dia referido uma pessoa foi 

entrevistada apenas e depois fomos 

submetidos a uma prova em local 

desorganizado, sem prévio aviso 

mediante edital nº 002/2017. 

Prejudicando assim meu desempenho 

na entrevista já não houve”.  

Anexa, para fundamentar essa 
contestação, as páginas do edital 
nº 001/2017 e edital 
complementar nº001/2017 e 
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notas detalhadas”. 
No tocante ao recurso da 
candidata a Comissão reitera 
que a metodologia utilizada foi a 
de Entrevista Estruturada, onde 
o entrevistador segue um roteiro 
de perguntas previamente 
estabelecido, que não deve ser 
alterado ou adaptado. Como no 
questionário, a entrevista 
estruturada poderá conter 
perguntas abertas e fechadas.  
Nesse contexto, o entendimento 
da Comissão se traduz na 
impossibilidade de alteração ou 
aprofundamento sobre os 
questionamentos entre um 
candidato e outro, o ato de 
escrever ou falar as respostas 
não às mudaria de fato, pelo 
contrário, diminuiria a pressão 
sobre os mesmos uma vez que 
teriam mais tempo e privacidade 
ao analisar os questionamentos 
e as respostas a serem dadas. 
Pela ótica da comissão 
avaliadora também ganharíamos 
na celeridade do processo e 
segurança de que as 
informações dadas pelos 
candidatos foram fiéis aos seus 
conhecimentos específicos ao 
cargo no momento no ato da 
entrevista. Quanto ao processo 
desorganizado gostaríamos de 
salientar que todos os esforços 
foram direcionados para que o 
Seletivo acontecesse da melhor 
maneira possível, e que 
processos que envolvem grande 
número de pessoas sempre se 
apresentam como um grande 
desafio, haja vista o número de 
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Secretária Municipal de Saúde de Comodoro, Estado de Mato Grosso, ao 1º dia 
do mês de junho de 2017. 

 

FABIO HENRIQUE CARRARO 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado 002/2017 

 

 

pessoas que devem ser 
deslocadas do seu local de 
trabalho para atender as 
demandas das atividades a 
serem desenvolvidas e o grande 
número de inscritos. 
Avaliamos muito bem o processo 
como um todo ao final dessa 
forma não concordando com tais 
alegações. 
Sem mais, concluímos que o 
recurso da candidata não possui 
embasamento e respaldo 
jurídico, não merecendo 
acolhimento. 
Dessa forma, as notas e 
classificação serão mantidas. 


