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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 004/2022 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado - COPSS torna público o parecer 

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 390/2022 interessado, MARIA 

EDUARDA DA SILVA PAIXÃO. 

 

RECURSO: 

 

“Certificado de participação em eventos realizados na área 

objeto da vaga pretendida nos últimos 05 (cinco) anos. Os títulos 

referentes a àrea estão anexados no curriculo como orientação 

em edital. Oa mesmos. Os memos não foram pontuados.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado - COPSS após análise, constatou 

que na documentação da candidata MARIA EDUARDA DA SILVA PAIXÃO, 

concorrente  para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SECRETARIA 

DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA possui os seguintes cursos: 

 

 Enfermagem e o processo de cuidar  (Carga horária: 50h - Datado em 29/01/2022) 

 Combinação Socioafetiva para formação de grupos –  (Carga horária: 50h - Datado 

em 29/01/2022) 

 Saúde pública com enfase em saúde da família – (Carga horária: 50h - Datado em 

29/01/2022 

 

Em análise a esse recurso, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado observou 

que os cursos acima mencionados estão datado com data posterior a publicação do  Edital 

realizado em 28/01/2022, conforme prevê o item abaixo.  

 

6.4.10.9. Com relação a formação acadêmica, cursos de 

formação continuada, participação em seminários, publicação 

de trabalhos e a experiência profissional somente serão 

contabilizados aqueles realizados anteriormente a data da 

publicação deste edital respeitando o tempo de expedição de até 

5 anos anteriores a publicação deste edital. (EDITAL N° 

01/2022 - ITAJÁ/RN, 28 DE JANEIRO DE 2022) 
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Os cursos de formação abaixo relacionados foram contabilizados no item:  

Certificado de formação e capacitação em área correlata à função a partir da carga horária 

de 20h, conforme tabela de pontuação no ANEXO II, do Edital.  

 

 Curso de qualificação Profissional, formação inicial e continuada: história do 

PACS/PSF/ESF – (Carga horária: 80h - Datado em 27/09/2021). 

 Curso de qualificação profissional, formação inicale conntinuada:Controle Social no 

SUS –  (Carga horária: 100h - Datado em 02/04/2021) 

 Curso de qualificação profissional, formação inicial e continuada: conhecer as 

estruturas dos serviços de saúde e as políticas de saúde do município – (Carga horária: 

100h - Datado em 15/07/2020). 

 Curso de qualificação profissional, formação inicial e continuada:ações e promoção 

de saúde e prevenção de doenças. – (Carga horária: 100h - Datado em 10/02/2019). 

 Curso de Primeiros Socorros – APH  – (Carga horária: 100h – Datado em 

07/07/2020). 

 Curso de Agente Comunitário de Saúde e a relações humana – APH APH  – (Carga 

horária: 100h – Datado em 07/07/2020). 

 Agente Comunitário de Saúde APH  – (Carga horária: 100h – Datado em 

19/05/2021). 

 Curso de aperfeiçoamento e planejamento e prevenção de viroses epidêmicas no 

contexto da educação, ensino híbrido e inovação pedagógica. (Carga horária: 180h – 

Datado em 31/07/2021). 

 

A comissão constatou que a candidata atingiu a pontuação máxima de 30 pontos e 

que não houve comprovação de certificados de participação em eventos realizados na 

área objeto da vaga pretendida, nos últimos 05 (cinco) anos. 

Por fim, a Comissão do Processo Seletivo Simplificado – COPSS, INDEFERE o 

recurso apresentado sob protocolo n° 390/2022 da candidata MARIA EDUARDA DA 

SILVA PAIXÃO. 

 

Itajá/RN, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 

________________________________________ 

RONISON INOCENCIO NUNES 

LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.858.594-20  

 

________________________________________ 

DAMIÃO RENE SILVA BEZERRA 

LICENCIADO EM QUÍMICA  

CPF: 102.843.304-26  
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________________________________________ 

MANOEL DANTAS DAS CHAGAS NETO 

BACHAREL EM ECONOMIA  

CPF: 700.010.794-41  

 

 

 


