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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 006/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 392/2022 interessado, MARIA 

ELISANGELA CUNHA. 

 

RECURSO: 

 

“Venho por meio deste recurso, recorrer em relação ao erro 

cometido na avaliação do meu curriculo. No resultado 

preliminar minha avaliação em relação ao tempo de experiência 

veio com a nota zero, sendo que entreguei a declaração emitida 

por esta prefeitura, relacionado ao tempo que exerci o papel de 

Agente Comunitária de Saúde. Assim, peço que reavaliem a 

documentação entregue no ato da inscrição, no qual consta a 

declaração do período trabalhado, dezembro 2005, janeiro, 

fevereiro, março e dezembro de 2006, abril, setembro e 

dezembro  de 2008, março de 2011 a dezembro de 2012, janeiro 

de 2017 a dezembro de 2018, fevereiro de 2019 até 31 de janieiro 

de 2022. Segue em anexo a delaração , com a assiantura do 

responsável por receber a documentação. Agradeço desde já.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata MARIA ELISANGELA CUNHA, concorrente  

para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SECRETARIA SAÚDE E 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA o vínculo de experiência profissional apresentada de forma 

descritiva no curriculo. 

Após a análise do recurso acompanhado de uma declaração comprovando o efetivo 

período da prestação de serviço pelo orgão, em papel timbrado e com carimbo do CNPJ, 

data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, a Comissão do Processo 

Seletivo Simplificado – COPSS, DEFERE o recurso apresentado sob protocolo n° 

392/2022 da candidata MARIA ELISANGELA CUNHA. 

 

Itajá/RN, 11 de fevereiro de 2022. 
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