Ivoti, 10 de abril de 2017.

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARECER N° 005/2017
ASSUNTO: Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 57/2017

Trata-se de análise dos recursos protocolados sob os n°s 2017/2138 e
2017/2150, solicitando revisão da pontuação no Processo Seletivo Simplificado,
referente ao Edital n° 57/2017, para Nutricionista.
O objeto do protocolo n° 2017/2138, de 04/04/2017, feito por Diane
Charlene Rambo, é a interposição de recurso solicitando “que seja revisto a
pontuação da 2ª colocada, e gostaria acesso aos documentos apresentados pela 1ª
colocada”. A Comissão registra que não cabe ao candidato a interposição de recurso
em relação à pontuação de outros candidatos, mas tão-somente em relação a sua
própria pontuação – a qual, neste caso, está correta. Embora tenha ocorrido, de fato,
uma falha na publicação, em virtude de erro de digitação (conforme explicado na
análise do protocolo nº 2017/2150, abaixo), a Comissão mantém o somatório de
pontuação obtido por cada uma das candidatas, conforme publicado anteriormente.
O objeto do protocolo n° 2017/2150, de 05/04/2017, feito por Caroline
Luize Welter, é a interposição de recurso solicitando “correção de pontuação no
item Experiência em atividades inerentes às função, onde consta: 3 x 0,5 = 16,5, que
corrigindo seria 33 x 0,5 = 16,5”, bem como solicitando “esclarecimentos sobre os
certificados apresentados, pois só foram considerados 4 certificados”. Em relação ao
primeiro item, a Comissão admite que houve falha na publicação, verificando-se um
erro de digitação, uma vez que, efetivamente, a candidata tem 33 (trinta e três)
meses comprovados em atividades inerentes à função, e não apenas 3 (três) meses,
como publicado. Embora a soma estivesse correta, verificando-se 16,5 (dezesseis
vírgula cinco) pontos para a candidata, por motivo de clareza, republicamos, abaixo,
a pontuação da mesma. Em relação ao segundo item, a Comissão esclarece que um
dos certificados apresentados, referente ao Curso de Ensino à Distância “Bioquímica
e Prática na Nutrição Pré, Durante e Pós Exercício / Prescrição de Micronutrientes
na Nutrição Esportiva”, não apresenta período de realização e tampouco data de
expedição, não sendo possível verificar se o mesmo foi emitido “há no máximo 5

(cinco) anos a contar da data de início das inscrições”, conforme exigido no Edital,
Anexo II.
Assim, após análise, a candidata mantém a pontuação anteriormente
verificada:

CAROLINE LUIZE WELTER – D.N.: 04/11/1988
DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO
EM ÓRGÃO PÚBLICO

0x1=0

EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES INERENTES À FUNÇÃO

33 x 0,5 = 16,5

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS OU
SIMILARES, NA ÁREA DE ATUAÇÃO EXIGIDA PARA A FUNÇÃO,
INCLUSIVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL DE ENSINO
SUPERIOR AO EXIGIDO PARA A FUNÇÃO

4x2=8

TOTAL DE PONTOS

24,5

Sem mais, esse é nosso entendimento e decisão.
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