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PROCESSO SELETIVO 01/2021 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSOS.
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PROCESSO SELETIVO 01/2021
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA ANÁLISE DOS RECURSOS

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇA, designada
pelo Chefe do Executivo Municipal no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas no Edital do PROCESSO SELETIVO 01/2021, seus anexos e demais disposições legais
aplicáveis,
TORNA PÚBLICO, AS RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA RESULTADO
DAS ENTREVISTAS PARA O PROCESSO SELETIVO 01/2021 DE JIQUIRIÇA-BAHIA

Art. 1º O resultado dos recursos estará disponível, no site www.concursoscbi.com.br.
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
13 de agosto de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇA.
CBI CONCURSOS E SELETIVOS

Candidato: CRISTIANO CARDOSO PEREIRA
Nº. de inscrição: 10901
Função: FISIOTERAPEUTA – HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA MAIA
RESPOSTA: INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca as seguintes motivações:
A entrevista, como qualquer outro tipo de avaliação, tem como uma das características a
imprevisibilidade exata das questões ou perguntas realizadas, sendo apontadas apenas qual tema
será abordado, assim como foi apresentado no edital de abertura do processo seletivo 01/2021, em
que pode ser observado no item 5.3, mas especificamente no quadro 2, o demonstrativo do que
seria avaliado nas entrevistas realizadas. E apesar de a formulação das perguntas poderem ser
diferentes de um candidato para outro, para evitar o repasse das perguntas entre os candidatos, os
entrevistadores se mantiveram restritos aos mesmos temas.
Referente ao princípio da imparcialidade, ele foi seguido à risca, pelo fato dessa banca organizadora
do certame se atentar a contratar entrevistadores de outras cidades, inclusive distantes e que não
tem vínculo algum com qualquer candidato participante, não tendo como alegar que houve
parcialidade sendo que nenhum rosto era conhecido por nenhum dos entrevistadores.
Em relação ao período de experiencia alegado pelo candidato, mesmo não sendo mais possível ser
analisado tal item na presente fase de recurso, por essa ser especificamente em relação as
entrevistas, cabe informar que no quadro 2 do item 5.3, é possível observar o limite de pontos que
cada candidato poderia chegar nessa questão.
Por fim, cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não
sendo cabível a autoavaliação pelo candidato
Candidato: EDUARDA DE ANDRADE REIS DOS SANTOS
Nº. de inscrição: 12012
Função: TÉCNICO AGRÍCOLA
RESPOSTA: INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca as seguintes motivações:
O fato de o candidato ser atualmente ocupante da função no ente público em que está sendo
realizado o processo seletivo em nenhum momento foi utilizado para majoração de notas, apenas
sendo contado como experiência, assim como se tivesse exercido e de quem exerceu em qualquer
outro lugar. Importante salientar que não é mais possível ser analisado tal item na presente fase de
recurso, por essa ser especificamente em relação as entrevistas, cabendo informar que no quadro 2
do item 5.3, é possível observar o limite de pontos que cada candidato poderia chegar nessa
questão.
Em relação ao título de formação no curso superior de Bacharelado em Zootecnia, cabe informar
que tal formação não é requisito para ingresso e nem objeto de pontuação na função concorrida
pela candidata, como pode ser observado no edital de abertura.
Por fim, cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não
sendo cabível a autoavaliação pelo candidato

Candidato: LAIANA DRIELE ANDRADE FERREIRA
Nº. de inscrição: 10358
Função: CIRURGIÃ DENTISTA – UFS – CENTRO DE SAÚDE - SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca a seguinte motivação:
Cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não sendo
cabível a auto avaliação pelo candidato
Candidato: JOSEANNE JESUS SANTOS
GERENTE DE UNIDADE E SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA SAUDE– SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
SEM FUNDAMENTAÇÃO

Candidato: LUCIANO DE JESUS SANTOS REZENDE
EDUCADOR SOCIAL - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
SEM FUNDAMENTAÇÃO

Candidato: ADENIVALDO REIS DOS SANTOS
MOTORISTA VEÍCULO LEVE - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca a seguinte motivação:
Cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não sendo
cabível a auto avaliação pelo candidato

Candidato: MARINELIA SANTOS DE JESUS
TEC. DE ENFERMAGEM + EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA
(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) - PSF, SAMU, UPA, RESGATE EM GERAL
RESPOSTA: INDEFERIDO

ATIVIDADE

REQUERIDA

FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca a seguinte motivação:
Cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não sendo
cabível a auto avaliação pelo candidato
Candidato: PAULA DOS SANTOS LIMA RIBEIRO
PROFESSOR 20 H (EDUC.ESPECIAL) - CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO:
Após análise do recurso, este foi recusado. Para tanto, a comissão destaca a seguinte motivação:
Cabe exclusivamente a banca avaliar o desempenho de cada candidato nas entrevistas, não sendo
cabível a auto avaliação pelo candidato

Candidato: LUCAS JESUS SOUZA SANTOS
AJUDANTE DE OBRAS
RESPOSTA: INDEFERIDO
SEM FUNDAMENTAÇÃO

Candidato: MARIA CONCEIÇÃO JESUS SOUZA
ENTREVISTADOR - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
SEM FUNDAMENTAÇÃO

Candidato: JUCILEIDE BATISTA DE LIMA
RESPOSTA: INDEFERIDO
PROFESSOR 20H (MATEMATICA) - ESCOLA REUNIDAS CASTRO ALVES - SEDE
RESPOSTA: INDEFERIDO
SEM FUNDAMENTAÇÃO
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