
GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA

RESPOSTA AOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO

SELETIVO DO EDITAL ESP-PB Nº 24/2022

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Escola de Saúde Pública

da Paraíba (ESP-PB), no uso de suas atribuições legais, torna pública a RESPOSTA AOS

RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR REFERENTES AO EDITAL Nº 24/2022 do

Projeto de Apoio para Formação Profissional Permanente e Continuada para o Sistema Único

de Saúde (SUS) para concessão de Bolsa para Apoiador Institucional da Gestão.

NOME COMPLETO SITUAÇÃO DO
RECURSO

RAZÃO DO INDEFERIMENTO

EMMIR ADÉLIA DE PAULA SOUSA INDEFERIDO Conforme estabelecido no item 10.3 do edital
vigente.

EVELYANE XAVIER PENA
INDEFERIDO O Item 7.9 estabelece que não haverá segunda

chamada para nenhuma das etapas avaliativas
do certame.

FELIPE LIMA DE MEDEIROS

DEFERIDO A comissão revisou os cálculos e a aplicação da
fórmula prevista em edital, conforme solicitado
pelo candidato. Faz-se mister ressaltar que
houve republicação do resultado preliminar na
data de 16 de fevereiro de 2023.

HORTENCIA COSTA FREIRE DE
MORAIS

INDEFERIDO Com base no Item 9.10, alínea "c".

JEYSICA PALOMA MEDEIROS DOS
SANTOS

INDEFERIDO É de inteira responsabilidade do candidato (a)
solicitar acesso à sala virtual de entrevistas no
horário exato, conforme publicizado no
cronograma do processo seletivo. Cada
candidato(a) tem seu horário específico de
modo que a solicitação persistente antes do
tempo poderá ser recusada sob o fundamento de
que o candidato que está em seu horário de
entrevista não deverá ser prejudicado por
interrupções de terceiros. Desta feita,
acrescenta-se ainda, com base no Item 7.4 do
edital vigente que "os candidatos serão
eliminados caso não compareçam a entrevista".
Vale ainda como fundamentação o título



"Orientações Gerais" - em seus pontos II, III e
IV - publicado para convocação das entrevistas
na data de 03/02/2023 no site da ESP PB.

JOELMA DA SILVA SOUZA

INDEFERIDO É de inteira responsabilidade do candidato (a)
solicitar acesso à sala virtual de entrevistas no
horário exato, conforme publicizado no
cronograma do processo seletivo. Cada
candidato(a) tem seu horário específico de
modo que a solicitação persistente antes do
tempo poderá ser recusada sob o fundamento de
que o candidato que está em seu horário de
entrevista não deverá ser prejudicado por
interrupções de terceiros. Desta feita,
acrescenta-se ainda, com base no Item 7.4 do
edital vigente que "os candidatos serão
eliminados caso não compareçam a entrevista".
Vale ainda como fundamentação o título
"Orientações Gerais" - em seus pontos II, III e
IV - publicado para convocação das entrevistas
na data de 03/02/2023 no site da ESP PB.

LAERGYLA MARIA OLIVEIRA
DIONISIO

INDEFERIDO Com base no Item 9.10, alínea "d".

LUCIANA DA SILVA PINHEIRO
INDEFERIDO O item 10.3 menciona a maior nota obtida na

seleção e não na região a qual se concorre.

NATANI PEREIRA DE ALENCAR

INDEFERIDO É de inteira responsabilidade do candidato (a)
solicitar acesso à sala virtual de entrevistas no
horário exato, conforme publicizado no
cronograma do processo seletivo. Cada
candidato(a) tem seu horário específico de
modo que a solicitação persistente antes do
tempo poderá ser recusada sob o fundamento de
que o candidato que está em seu horário de
entrevista não deverá ser prejudicado por
interrupções de terceiros. Desta feita,
acrescenta-se ainda, com base no Item 7.4 do
edital vigente que "os candidatos serão
eliminados caso não compareçam a entrevista".
Vale ainda como fundamentação o título
"Orientações Gerais" - em seus pontos II, III e
IV - publicado para convocação das entrevistas
na data de 03/02/2023 no site da ESP PB.

POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA INDEFERIDO Com base no Item 9.10 alínea "g".

ROSIANE DE SOUZA MOURA INDEFERIDO Com base no Item 9.10 alínea "g".

THALLYTA DOLORES DE SOUSA
FERRAZ

INDEFERIDO Com base no Item 9.10, alínea "c".

João Pessoa-PB, 17 de fevereiro de 2023



Comissão do Processo Seletivo
Escola de Saúde Pública da Paraíba


