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I. Os resultados das análises dos recursos interpostos por candidatos, relativos ao Resultado Análise de Títulos – Etapa Única do Processo Seletivo para Preenchimento de 
Vagas de Cargo de Médico, na forma abaixo especificada:  
 

a)   RECURSOS IMPROCEDENTES: 

 

 

Cargo: 001 - MÉDICO ANGIOLOGISTA - POLICLÍNICA (30h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674109-0 Fernando Silva Gomes de Mendonça 

Não acusamos quaisquer documentos entregues pelo candidato para pontuação na alínea 
“C”, conforme questionado em recurso. 

Títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” em desacordo com o estabelecido no 
item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para Entrega de Títulos e item 7.8 do Edital do certame. 

 

 

Cargo: 002 - MÉDICO - ATENÇÃO BÁSICA (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674010-0 Fernando Matias de Lima 

Não acusamos quaisquer documentos entregues pelo candidato para pontuação na alínea 
“B”, conforme questionado em recurso.  

Titulo ora questionado para pontuação na alínea “F”emitido pela “Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus” em desacordo com estabelecido no item 7.9  e em desacordo com o 
exigido na alínea “F” do Barema do Edital do certame. 

 

 

Cargo: 002 - MÉDICO - ATENÇÃO BÁSICA (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674174-2 Lucas Daniel Prado Coutinho 
Não acusamos quaisquer documentos entregues pelo candidato tempestivamente nos 
termos do Aviso I – Convocação para Entrega de Títulos. 

 

 

Cargo: 002 - MÉDICO - ATENÇÃO BÁSICA (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674199-4 Manoela Pinheiro Lima Santos 
Não acusamos quaisquer documentos entregues pelo candidato tempestivamente nos 
termos do Aviso I – Convocação para Entrega de Títulos. 

 

 

Cargo: 002 - MÉDICO  - ATENÇÃO BÁSICA (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674012-8 Mauro da Costa Pinto 
Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pela “COOPS” em desacordo 
com o estabelecido no item 7.19.1 do Edital do Certame. 

 

 

Cargo: 002 - MÉDICO - ATENÇÃO BÁSICA (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674011-9 Sandra Maria Andrade Costa Pinto 
Títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” emitidos pela “COOPS” e “COOF 
SAÚDE” em desacordo com o estabelecido no item 7.19.1 do Edital do Certame. 

 

 

Cargo: 007 - MÉDICO DO TRABALHO - CEREST (20h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674141-0 Maria de Nazareth de Veiga Pessoa Coni 
Título ora questionado para pontuação na alínea “F” em desacordo com o estabelecido no 
item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para Entrega de Títulos e item 7.8 do Edital do Certame. 

 

Cargo: 011 - MÉDICO GERIATRA - POLICLÍNICA (30h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674103-6 Ismar Araújo Vilas Boas 

Os títulos ora questionados para pontuação nas alíneas A, C e D, em desacordo com o 
estabelecido no item 7.26 do Edital do certame. 

Os títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” em desacordo com o estabelecido  
no item 9.8 do Edital do certame e item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para entrega de 
títulos. 
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Cargo: 016 - MÉDICO GINECOLOGISTA - POLICLÍNICA (4h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674204-2 Marcus Vinicius Ribeiro F. de Andrade 

Títulos ora questionados para pontuação na alínea “E” em desacordo com o estabelecido no 
item 7.27 do Edital do Certame. 

Títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” em desacordo com o estabelecido no 
item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para Entrega de Títulos e item 7.8 do Edital do Certame. 

 

 

 

Cargo: 021 - MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674018-2 Iury Bezerra de Lima  

Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pelo “Instituto Fernando 
Filgueiras” em desacordo com o estabelecido no item 7.21.2 do Edital do certame 

Título ora questionado referente a “Suporte Avançado de Vida Cardiovascular” não foi 
relacionado pelo candidato na “Folha de Rosto”, portanto, sem identificação em qual item do 
Barema ele almejava pontuar. Agrava-se ainda o fato do título ora questionado tratar-se de 
um curso não qualificável no Barema e não uma experiência profissional como alegado pelo 
candidato.  

 

 

Cargo: 021 - MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674183-1 Jhonatas Mascarenhas Cunha de Almeida 

Títulos ora questionados emitidos pela “Santa Casa de Misericórdiade Santo Antônio de 
Jesus”, pelo “INCAR” e pela “COOPS” em desacordo com o estabelecido na alínea “C” do 
item 7.19 do Edital do certame 

Título ora questionado emitido pela “Secretaria Municipal da Saúde de Conceição do 
Almeida” em desacordo com o estabelecido no item 7.9 do Edital do certame.  

 

 

Cargo: 021 - MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674225-8 Leia Beatriz de Oliveira Souza Leal 

Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pela empresa “Missão da Terra” 
foi devidamente pontuado de acordo com as disposições contidas no capítulo 7 do Edital do 
certame e do Aviso de Convocação para entrega de Títulos. 
Demais títulos emitidos pela “MEDILAR” e pelo “INCAR” em desacordo com o estabelecido 
no item 7.19.1 do Edital do certame.  

 

 

Cargo: 021 - MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674014-6 Maurício Santos Bonfim 

Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pela “Prefeitura Municipal de 
Esplanada” em desacordo com o estabelecido no item 7.21.2 do Edital do certame. 
Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pela “COONECTAR” em 
desacordo com o estabelecido nos itens 7.18, 7.19 alinea “c” e 7.21.2 do Edital do certame, 
bem como, em desacordo com as alíneas “a” e “b” item 3.1 do Aviso de Convocação para 
Entrega de Títulos.  

 

 

Cargo: 022 - MÉDICO NEUROLOGISTA - POLICLÍNICA (8h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674234-7 Augusto Júnior Azevedo Bastos 
Os títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” em desacordo com o item 7.8 do 
Edital do certame. 
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Cargo: 022 - MÉDICO NEUROLOGISTA - POLICLÍNICA (8h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674082-5 Renan Carvalho Castelo Branco 

Título ora questionado para pontuação na alínea “D” referente a “Estágio de 
Aperfeiçoamento em Neurologia” em desacordo com o estabelecido no item 7.10, Quadro 3, 
alínea “D” do Barema para Avaliação de Títulos.  

Títulos ora questionados para pontuação na alínea “E” em desacordo com o estabelecido no 
item 7.27 do Edital do certame. 

 

 

Cargo: 022 - MÉDICO NEUROLOGISTA - POLICLÍNICA (8h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674110-7 Jorge Elias Eloy 

Titulos emitidos pela “Fundação de Neurologia e Neurocirurgia Instituto do Cérebro” em 
desacordo com o estabelecido no item 7.13 do Edital do certame. 

Títulos emitidos pela “Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus” e pela “UNIMED” em 
desacordo com o item 7.8 do Edital do certame e item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para 
Entrega de Títulos. 

 

 

Cargo: 031 - MÉDICO PNEUMOLOGISTA - POLICLÍNICA (8h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674035-1 Manoela Souza Trindade Fontes 

Título ora questionado para pontuação da alínea “D” emitido pelo Complexo Hospitalar 
Universitário Professor Edgard Santos referente à “Trabalho Voluntário como Médica 
Pneumologista”  em desacordo com o estabelecido no item 7.10, Quadro 3, alínea “D” do 
Barema para Avaliação de Títulos.  

Título ora questionado para pontuação da alínea “D” referente a `”Treinamento e Habilitação 
em Função Pulmonar” em desacordo com o estabelecido no item 7.10, Quadro 3, alínea “D” 
do Barema para Avaliação de Títulos.  

  
Título ora questionado para pontuação na alínea “F” emitido pela “Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio de Jesus” em desacordo com o item 7.8 do Edital de certame e item 3.1.3.1 do 
Aviso de Convocação para entrega de títulos.   

 

 

Cargo: 032 - MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS II (40h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674058-5 João Silva Sampaio 
Os títulos ora questionados para pontuação na alínea “F” em desacordo com o estabelecido 
no item 7.8 do Edital do certame e item 3.1.3.1 do Aviso de Convocação para entrega de 
títulos. 

 

 

Cargo: 037 - MÉDICO REGULADOR / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h sem) 

Inscrição Nome Parecer 

674200-6 Viviane Cardoso Santos  

Título ora questionado para para pontuação na alínea “E” em desacordo com o estabelecido 
no item 7.27 do Edital do certame. 

Título ora questionado para pontuação na alínea “F” em desacordo com o item 7.13 do Edital 
do certame. 

 

 
II. Permanece inalterado o resultado divulgado em 14/10/2019. 

 

 

Salvador, 28 de outubro de 2019 
 
 
 
 

Comissão do Processo Seletivo 

                 Fundação CEFETBAHIA  


