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Respostas aos Recursos do Processo Seletivo Edital Nº 004/2019 
 
 

Inscrição: 0363 Área de Qualificação: ENFERMEIRO (A) - UBS 

Candidato (a): CÍCERO WIRQUES MONTEIRO 
BARROS 

Resultado: INDEFERIDO 

Atendendo à solicitação do Candidato(a) Cícero Wirques Monteiro Bastos, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, concluiu que em 
princípio não exige nenhuma irregularidade do Candidato Kacyo Kleiton 
Cavalcante Tenório com o número de inscrição 0076 para o cargo Enfermeiro 
(a) – UBS em participar e ser classificado no processo seletivo de acordo com 
a publicação no dia 04 de julho de 2019 no Diário Oficial da União a Emenda 
Constitucional n. 101, que permite a acumulação de cargos públicos por 
militares estaduais (policiais militares e bombeiros militares), contudo no 
momento da contratação será averiguada a compatibilidade de carga 
horária. 

 
 
 

Inscrição: 0181 
Área de Qualificação: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE (UBS ANA MARIA DO ESPÍRITO SANTO) 

Candidato (a): ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA Resultado: DEFERIDO 

Atendendo à solicitação do Candidato(a) Ana Cristina Oliveira de Souza, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, realizou uma 
revisão da pontuação da candidata e concluiu que houve equívoco na 
somatória dos pontos. Fica portanto alterado de 110 para 120 pontos. 
Realizou ainda uma revisão da pontuação do candidato João Vitor da Silva 
Santos, inscrição 0257, que ficou em primeiro lugar e concluiu que houve 
equívoco na somatória dos pontos. Fica portanto alterado de 120 para 80 
pois o mesmo não apresentou documentação necessária para atingir 
pontuação máxima nos itens 01 e 04, de acordo com a tabela de pontuação 
para análise curricular. Considerando a correção de ambos os candidatos a 
Comissão deixa de fornecer a cópia do formulário de análise de currículo do 
referido candidato. 
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Inscrição: 0261 
Área de Qualificação: ENFERMEIRO PLANTONISTA 
– HOSPITAL 

Candidato (a): MAYARA SILVA DE SOUZA GUEDES Resultado: DEFERIDO 
Atendendo à solicitação do Candidato(a) Mayara Silva de Souza Guedes, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, solicitou a 
revisão da prova de redação pelos profissionais especializados da Rede 
Pública Municipal de Ensino, do Município de Boca da Mata e concluiu que a 
avaliação do texto foi embasada nas regras dos textos dissertativos-
argumentativos no qual pede-se que o texto seja redigido em parágrafos, 
sem rasuras e sem pular linhas entre os parágrafos, assim foi retirado os 
pontos, vale ressaltar que também foram retirados pontos de gramatica, 
pontuação, ortografia, acentuação e desfecho. No entanto diante do pedido 
de revisão e de acordo com o edital 004/2019, foi revisto a nota e fica 
alterado de 05,0 (cinco) para 06,0 (seis) pontos. 
 
 
 
 

Inscrição: 0139 Área de Qualificação: ASSISTENTE SOCIAL 

Candidato (a): DALYANA KELLY GOMES DA SILVA Resultado: DEFERIDO 
Atendendo à solicitação do Candidato(a) Maria Roseane Alves da Silva, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, solicitou a 
revisão da prova de redação pelos profissionais especializados da Rede 
Pública Municipal de Ensino, do Município de Boca da Mata e concluiu que a 
avaliação do texto foi embasada nas regras dos textos dissertativos-
argumentativos no qual pede-se que o texto seja redigido em parágrafos, 
sem rasuras e sem pular linhas entre os parágrafos, assim foi retirado os 
pontos, vale ressaltar que também foram retirados pontos de gramatica, 
pontuação, ortografia, acentuação e desfecho. No entanto diante do pedido 
de revisão e de acordo com o edital 004/2019, foi revisto a nota e fica 
alterado de 05,0 (cinco) para 06,0 (seis) pontos. 
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Inscrição: 0287 
Área de Qualificação: EDUCADOR (A) FÍSICO (A) – 
AP 

Candidato (a): MARIA ROSEANE ALVES DA SILVA Resultado: INDEFERIDO 
Atendendo à solicitação do Candidato(a) Maria Roseane Alves da Silva, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, realizou a 
revisão da pontuação da prova de títulos da referida candidata e concluiu 
que a somatória dos pontos está de acordo com a tabela de pontuação para 
analise curricular dos cargos de nível superior, onde não apresentou 
documentação para pontuação nos itens 02 e 04, ficando assim portanto 
inalterada sua pontuação total. E ainda com relação ao recurso do tipo de 
graduação dos candidatos classificados e obedecendo ao edital, concluiu que 
o mesmo solicita formação básica de educação física, não especificando o 
tipo de formação (bacharelado e/ou licenciatura). 

 
 
 
 
 

Inscrição: 0263 
Área de Qualificação: ENFERMEIRO PLANTONISTA 
– HOSPITAL 

Candidato (a): JESSIKA DOS SANTOS SOUZA Resultado: INDEFERIDO 

Atendendo à solicitação do Candidato(a) Jessika dos Santos Souza, a 
Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, realizou a 
revisão da pontuação da prova de títulos da referida candidata e concluiu 
que a somatória dos pontos está de acordo com a tabela de pontuação para 
analise curricular dos cargos de nível superior, onde não apresentou 
documentação para pontuação nos itens 02 e 04, ficando assim portanto 
inalterada sua pontuação total. 

 
 
 
 
 
 
 



 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

 

 
Rua Arnaldo Cavalcante de Albuquerque, s/n°  – Centro – 57.680-000 – Boca da Mata – AL 

CNPJ 11.323.039/0001-66. Fone/Fax: 82 – 3729.1171.  
 

 

 

 

 
 

Inscrição: 0084 
Área de Qualificação: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE (UBS JOSEFA FERREIRA DA COSTA) 

Candidato (a): MARIA ANGELICA TEIXEIRA DOS 
SANTOS 

Resultado: DEFERIDO 

Atendendo à solicitação do Candidato(a) Maria Angélica Teixeira dos Santos, 
a Comissão do Processo Seletivo regido pelo Edital 004/2019, realizou a 
revisão da pontuação da prova de títulos da candidata Fabiola Tavares de 
Freitas, inscrição 0330, e concluiu que ouve equívoco na somatória dos 
pontos de acordo com a tabela de pontuação para analise curricular dos 
cargos de nível elementar, onde a documentação apresentada para 
pontuação nos itens “05 - Vinculo Laboral com a Administração Pública do 
Município de Boca da Mata, pelos últimos 02(dois) anos.” não corresponde 
ao exigido, ficando assim portanto alterada sua pontuação total de 70 para 
50 pontos. 

 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

A Comissão do Processo Seletivo 


