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EDITAL N. 19/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 06/2022. 
 

  A Comissão Executora do Processo Seletivo Simplificado nº 06/2022, designada pela Portaria 

nº 64/2021, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que 

segue:  

 

1. Divulga o julgamento dos recursos apresentamos pelos candidatos, conforme segue: 

 

A comissão, em resposta ao recurso da sra. Luciana Trois Pelicioli, alega em resumo 

que possui especialização em saúde da família, pedindo que seja verificado novamente sua pontuação e os 

documentos enviados. O recurso NÃO merece ser provido, o documento enviado é referente ao período de 

Bolsista no programa Mais Médicos, nenhum documento foi enviado referente a titulação de especialista, 

sabidamente a Portaria Interministerial Nº 1.369, de 8 de julho de 2013 faz referência a oferta de 

especialização (art. 2º, art. 12, VII, art, 14 IV) entretanto a documentação enviada não é referente a titulação 

de especialista, mas sim a bolsa recebida, apesar da existência da especialização no programa Mais Médicos, o 

simples fato de ser bolsista não confere o título de especialista, portanto a documentação é inidônea para a 

pontuação.  

A comissão, em resposta ao recurso da sra. Kimberlly Nava Flores, alega em resumo 

ter enviado certificados que não foram pontuados, pedindo que seja verificado novamente sua pontuação e os 

documentos enviados. O recurso NÃO merece ser provido, a controvérsia se firma sobre os certificados do 

Instituto de Ciência Biomédica 5 – USP entre outros, os documentos tratam de uma atividade profissional, 

como monitora em estágio. A comissão nos limites do edital pontua apenas cursos não gerando pontuação 

certificados relacionado a bolsas, palestrante, monitoria, estágio, comissão organizadora de eventos, nesta 

esteira os certificados assim classificados não devem ser pontuados. Importante frisar que não se trata de uma 

ausência de pontuação apenas com relação a candidata, mas outros participantes neste processo seletivo estão 

na mesma situação.  

A comissão, em resposta ao recurso da sr. Acildo Machado Savian, alega em resumo 

ter enviado certificados que não foram pontuados e que possui residência médica, pedindo que seja verificado 

novamente sua pontuação e os documentos enviados. O recurso NÃO merece ser provido, os certificados 

enviados são necessários para a qualificação do cargo, Ginecologia e Obstetrícia conforme ponto 6.2 do Edital 

não são pontuados porque todos os candidatos a esta vaga têm a presente titulação, caso seja acrescido a 

pontuação ao candidato, também deverá ser feito aos outros na mesma situação. Os demais certificados não 

foram pontuados por não ter carga horário ou se mostram ilegíveis muito em razão do decurso do tempo 

acredita.  
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2. Divulga a pontuação final, conforme segue abaixo: 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL – 08 horas semanais. 

Classificação  Candidato(a) Pontuação final 

1 SERGIO ANTONIO DE SOUSA SIROTHEAU CORREA 44,0 

2 MARCO ANTONIO LIMA TRINDADE 36,2 

3 DENISE QUARESMA 14,8 

4 NITIELE TABORDA SASSO 8,9 

5 DÉBORA LIMA DURÃO 8,2 

6 KIMBERLLY NAVA FLORES 1,5 

7 LUCAS ALBERTO SANTACRUZ 0,5 

8 JARBAS DA SILVA MARTINI¹ 0,0 

 

09, 10 e 11  

MAIQUIDONE DE FREITAS BRAUN 0,0 

LAUANNE AVILA DA SILVA PINTO 0,0 

LUCIANA TROIS PELICIOLI 0,0 

¹ Candidato com idade superior a sessenta anos. Critérios de desempate, item 9 do Edital do Edital n. 16/22 de 

abertura do PSS. 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA – 08 horas semanais. 

Classificação  Candidato(a) Pontuação final 

1 VALÉRIO EGGRES FALCÃO 0,0 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 08 horas semanais. 

Classificação  Candidato(a) Pontuação final 

1 CARLOS EDVINO SCHERER 2,2 

2 ACILDO MACHADO SAVIAN 0,6 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF ENCRUZILHADA – 40 horas semanais. 

Classificação Candidato(a) Pontuação final 

1 SERGIO ANTONIO DE SOUSA SIROTHEAU CORREA 44,0 

2 DENISE QUARESMA 14,8 

3 ILDIKO IAMILI BLESZ 12,0 

4 KIMBERLLY NAVA FLORES 1,5 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO – 10 horas semanais. 

Classificação  Candidato(a) Pontuação final 

1 JANICE DE LIMA BIASI 1,5 
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3. Conforme estabelecido no Edital n. 18/2022, considerando a existência de candidatos empatados 

na pontuação nas listas de classificação, e diante da necessidade de sorteio para desempate, nos 

termos do item 9 do edital, CONVOCA para o ato de sorteio, que para maior publicidade será 

realizado, no auditório da Prefeitura Municipal de Maçambará, Rua Otávio Silveira, 306, no dia 

08/09/2022, às 09 horas, podendo quaisquer candidatos presenciarem o sorteio, que também será 

transmitido por meio da rede social Facebook da Prefeitura.  

 

Maçambará – RS, 7 de Setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Larissa Souza Ferrari   Marloz Lima Machado  Rafael Arruda 

Enfermeira    Procurador    Fiscal 


