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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – PSS  

EDITAL N° 01/2022 

 

PARECER Nº 016/2022 

 

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

referente ao recurso apresentado sob protocolo n° 412/2022 interessado, JOCIELMA 

PAULA BRAGA. 

 

RECURSO: 

 

“Concorrendo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 

peço a revisão da pontuação referente aos itens 5.3.9, 5.3.10 e 

5.3.11 do edital, pois o certificado de Formação em Técnica de 

Enfermagem não foi contabilizado no documento preliminar 

divulgado – quanto à análise de currículo. Visto que é um curso 

de formação com carga horária superior a 180 horas, deveria 

ser considerado na contagem dos pontos em “certificado de 

formação e capacitação em área correlata à função a partir da 

carga horária de 20h” – no documento preliminar divulgado. 

 

Quanto a pontuação atual, apresento 25 (quinze) pontos, que diz 

respeito a 5 (cinco) certificados de formação. Retifico a entrega 

dos documentos apresentados em anexo para que possam rever 

a devida média, considerando contabilizar mais 1 (um) 

certificado que foi apresentado no ato da inscrição.” 

 

CONCLUSÃO: 

 

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

que na documentação da candidata JOCIELMA PAULA BRAGA, concorrente  para o 

cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SECRETARIA DE SAÚDE a 

comprovação dos certificados de formação e capacitação em área correlata à função com 

carga horária de 20h, a seguir: 

 

 Assistência da enfermagem em diabetes e hipertensão (Carga horária: 20h – Datado: 

01/04/2020) 

 A enfermagem e o processo de cuidar (Carga horária: 40h – Datado: 06/05/2020) 

 Alojamento conjunto (Carga horária: 20h – Datado: 18/04/2020) 

 Cuidador de Idosos (Carga horária: 40h – Datado: 15/04/2020) 

 Técnico de nível médio em Enfermagem (Carga horária: 1.840h – Datado: 

26/01/2022) 

 Administração de medicamentos na enfermagem (Carga horária: 40h – Datado: 

08/04/2020) 
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Após a análise do recurso a candidata a candidata atingiu a pontuação máxima de 

30 pontos, 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. 

A comissão constatou a comprovação de 02 certificados de certificados de 

participação em eventos realizados na área objeto da vaga pretendida, nos últimos 05 

(cinco) anos, a seguir: 

 

 Abordagem primária em APH (Carga horária: 2h – Datado: 28/05/2019) 

 Feridas e curativos (Carga horária: 2h – Datado: 29/05/2019) 

 

Após a análise do recurso a candidata a candidata atingiu a pontuação de 10 pontos, 

conforme o quantitativo de certificado acima mencionado, em consonância com a 

publicação do Resultado Preliminar. 

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

recurso apresentado sob protocolo n° 412/2022 da candidata JOCIELMA PAULA 

BRAGA. 

 

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  

 

________________________________________ 

MANOEL DANTAS DAS CHAGAS NETO 

BACHAREL EM ECONOMIA  

CPF: 700.010.794-41  

 

 

 


