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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS NÍVEIS MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS – PORTE II – DINAMÉRICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE – PB / EDITAL Nº 
001/2017/PMCG/SMS. 
 RESULTADO DOS RECURSOS DA FASE 2 – ENTREVISTA  
 

 NOME CARGO 

 NOME CARGO 

MANUEL SANTOS BARROS VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 6,9 (seis vírgula nove), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

CLEBER DOS SANTOS VIEIRA VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 2,8 (dois vírgula oito), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

RAIMUNDO DE SOUZA ARNAUD NETO VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 6,2 (seis vírgula dois), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

ROBERTO RODRIGUES PORTO VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 0,0 (zero vírgula zero), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas..  

 NOME CARGO 

UELISON COSTA DE PINHO VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 6,2 (seis vírgula dois), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

VALDOMIRO DE LIMA SILVA VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 4,7 (quatro vírgula sete), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 

 NOME CARGO 

VANDENBERG DOS SANTOS VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 8,2 (oito vírgula dois), suprimido por erro material da Lista do Resultado das 

Entrevistas.  
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PEDRO ALEXANDRE MORAIS BEZERRA VIGILANTE 

                               Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR PARCIALMENTE o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista 

Geral do Resultado das Entrevistas, com a pontuação 8,6 (oito vírgula sessenta), suprimido por erro material da lista do Resultado 

das Entrevistas, e manter inalterado no que se refere ao nome do candidato DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, por ter o candidato 

interposto recurso do Resultado da Avaliação Curricular. 

 NOME CARGO 

VILMARIO DAVID DA SILVA VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 5,7 (cinco vírgula sete), suprimido por erro material da lista do Resultado das 

Entrevistas.   

 NOME CARGO 

ADMILSON JOSE DA SILVA JUNIOR VIGILANTE 

 Diante das considerações apontadas pelo candidato, a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida no Resultado da Entrevista 

5,3 (cinco vírgula três), bem como da avaliação curricular.  

 NOME CARGO 

FRANCISCO HENRIQUE DANTAS JUNIOR VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida no Resultado da Entrevista 

6,8 (seis vírgula oito), bem como manter inalterado no que se refere ao nome do candidato DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, por ter o 

candidato interposto recurso do Resultado da Avaliação Curricular.  

 

 NOME CARGO 

ROMOALDO VIEIRA MACEDO VIGILANTE 

 Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 9,2 (nove vírgula dois), suprimido por erro material da lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

WALBER BRUNO LOPES DE MELO VIGILANTE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto para incluir o nome do candidato na Lista Geral do 

Resultado das Entrevistas, com a pontuação 8,8 (oito vírgula oito), suprimido por erro material da lista do Resultado das 

Entrevistas.  

 NOME CARGO 

EDVALDO DA SILVA INOCENCIO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo 

Simplificado, regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, 

conforme Lista Geral do Resultado das Entrevistas, tendo em vista que não houve julgamento discricionário ou subjetivo na 

avaliação da entrevista ao atribuir pontuação aos candidatos que participaram da Etapa das Entrevistas. Quanto ao acesso as 

respostas da entrevista, no momento da realização da entrevista, o candidato assinou termo declarando que leu as respostas 

consignadas pelos entrevistadores e que estava de acordo, não há que se falar em ausência de acesso as respostas consignadas.  

 NOME CARGO 

WANJA RODRIGUES VERISSIMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, conforme 
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Lista Geral do Resultado das Entrevistas, tendo em vista que não houve julgamento discricionário ou subjetivo na avaliação da 

entrevista ao atribuir pontuação aos candidatos que participaram da Etapa das Entrevistas. Quanto ao acesso às respostas da 

entrevista, no momento da realização da entrevista, o candidato assinou termo declarando que leu as respostas consignadas 

pelos entrevistadores e que estava de acordo, não há que se falar em ausência de acesso as respostas consignadas, como 

também o acesso à entrevista poderia ter sido requerido mediante pedido em recurso.  

 NOME CARGO 

IVONETE JOSE DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que não há julgamento discricionário ou 

subjetivo na avaliação do Processo Seletivo.  

 NOME CARGO 

IRANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista o que dispõe o item 6.4 do Edital.: “6.4. É 

responsabilidade do candidato acompanhar todas as comunicações referentes a esta seleção, expedidas pela Comissão do 

Processo Seletivo, publicadas no portal da Prefeitura Municipal de Campina Grande.” 

 NOME CARGO 

PAULO CESAR SILVANO SOARES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que o nome do candidato consta em 

todas as listas divulgadas.  

 NOME CARGO 

JOANA DANIELLE MELO DA SILVEIRA RECEPCIONISTA 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que não há julgamento discricionário ou 

subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. 

 NOME CARGO 

IONE DA COSTA NEVES CARVALHO RECEPCIONISTA 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2016, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que não há julgamento discricionário ou 

subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. 

 NOME CARGO 

GIRLANE SIMONE ROCHA DE MEDEIROS RECEPCIONISTA 

  Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo 

Simplificado, regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto tendo em vista que o acesso a entrevista é um 

direito ao candidato, quando solicitado. 

 NOME CARGO 

MARIA FRANCILEIDE DANTAS DA SILVA ENFERMEIRO 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista o que dispõe o item 6.4 do Edital.: “6.4. É 

responsabilidade do candidato acompanhar todas as comunicações referentes a esta seleção, expedidas pela Comissão do 

Processo Seletivo, publicadas no portal da Prefeitura Municipal de Campina Grande.” 

 NOME CARGO 

LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES ENFERMEIRO 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que não há julgamento discricionário ou 

subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. Por fim, importante salientar que as justificativas apresentadas no recurso não são 

condizentes com as respostas apresentadas durante a entrevista.           
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 NOME CARGO 

JOSEFA JUCIELIA ANDRADE DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto tendo em vista que não há julgamento discricionário ou 

subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. Por fim, a recorrente não compareceu para obter cópia da entrevista e apontar as 

divergências entre as respostas apresentadas e a avaliação de suas respostas obtidas durante a entrevista.  

 NOME CARGO 

RENATA MEIRA DE ALMEIDA ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve DEFERIR o recurso interposto e alterar a pontuação obtida na entrevista para 10,00 (dez) 

pontos. 

 NOME CARGO 

CLARISSA FIGUEIREDO QUIRINO ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 

 Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo 

Simplificado, regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista. 

 NOME CARGO 

JANIRA CARDOSO NORONHA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, tendo em 

vista que não há julgamento discricionário ou subjetivo na avaliação do Processo Seletivo.  Quanto ao acesso às respostas da 

entrevista, no momento da realização da entrevista, o candidato assinou termo declarando que leu as respostas consignadas 

pelos entrevistadores e que estava de acordo, não há que se falar em ausência de acesso as respostas consignadas, como 

também o acesso à entrevista poderia ter sido requerido mediante pedido em recurso. 

 NOME CARGO 

ERIVALDO FRANCISCO DA COSTA NETO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, tendo em 

vista que não há julgamento discricionário ou subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. 

 NOME CARGO 

MARIA FRANCISCA DE MOURA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

  Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo 

Simplificado, regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, 

tendo em vista que não há julgamento discricionário ou subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. 

 NOME CARGO 

DANIEL LUIZ DA SILVA ALMOXARIFE 

Diante das considerações apontadas pelo candidato a Comissão Julgadora do Processo Seletivo Simplificado, 

regida pelo Edital nº 001/2017, resolve INDEFERIR o recurso interposto e manter a pontuação obtida na entrevista, tendo em 

vista que não há julgamento discricionário ou subjetivo na avaliação do Processo Seletivo. 


