PROCESSO SELETIVO SÃO JOÃO BATISTA - MA
RESPOSTA AOS RECURSOS INTERPOSTOS
A Candidata PRISCILA NAZARÉ DA SILVA NEVES (insc. 71), que na classificação inicial figurava na quinta
colocação para o cargo de dentista no referido certame, alega em seu recurso que não foram
corretamente observados os critérios de desempate previstos no item 9.3 do edital. Após análise de
recurso, constatou-se que os candidatos classificados na terceira e quarta colocação possuem a mesma
pontuação da recorrente, devendo assim ser observados os critérios de desempate que constam no
referido item.
Após análise da alínea “a” do item 9.3, verificou-se que os candidatos permaneceram empatados,
passando-se então a analisar alínea “b” do mesmo item, que leva em conta a avaliação relativa à
experiência profissional na função que concorre, para fins de desempate. Assim, foi observado que a
recorrente leva vantagem sobre os demais candidatos de acordo com esse critério, uma vez que sua
pontuação na referida avaliação é de 4,5 pontos, enquanto os candidatos MAURICIO THACILIO GOMES
PADILHA (Insc.36) e BRUNA KALYNA FERREIRA ROSA (insc.82) obtiveram nota inferior à nota da
recorrente.
Visto isso, considera-se provido o recurso interposto por PRISCILA NAZARÉ DA SILVA NEVES e, por ter
seu recurso deferido, a recorrente passa a figurar na terceira colocação, conforme classificação exposta
abaixo.
Cargo

Dentista

Inscrição

Nome

Cpf

N. Geral

80

ALESSANDRA WALDEMIRA OLIVEIRA PADILHA

004.290.263-07

17,50

107

JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO DOS ANJOS FILHO

056.728.853-65

15,50

71

PRISCILA NAZARÉ DA SILVA NEVES

010.315.642-92

14,50

36

MAURICIO THACILIO GOMES PADILHA

042.884.561-42

14,50

82

BRUNA KALYNA FERREIRA ROSA

007.723.123-62

14,50

45

RENATA DE CÁSSIA SERRA PINTO

023.538.743-63

14,00

1

TAINARA DIAS DE SOUSA

017.891.053-82

13,00

55

PRISCILA MUNIZ PINHEIRO REGO

996.791.593-53

12,50

46

CARLOS FARIAS JUNIOR

032.596.243-09

12,50

Em relação aos recursos interpostos pelos candidatos de inscrição nº 54, 55,13, 32, 71, 38 e 49, as
respostas aos recursos foram enviadas aos respectivos e-mails cadastrados no ato da inscrição, uma vez
que traz informações de cunho pessoal de desempenho dos candidatos, resguardando, portanto a
privacidade e intimidade dos mesmos.
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