
RESPOSTA AO RECURSO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – EDITAL Nº 01/2019 

 

Recorrente: MARILEILA RODRIGUES 

 

Manifestação da Comissão 

 

Em breve relatório, trata-se de pedido de recurso ao resultado preliminar 

interposto pela candidata MARILEILA RODRIGUES, que concorre no presente 

processo seletivo para uma vaga de Psicólogo, requerendo que “o tempo de 

Residência Multiprofissional seja considerado como experiência profissional de 

dois anos”. 

 

A comissão manifesta-se pela tempestividade da interposição e pela resposta 

ao recurso. 

 

É breve relatório. 

 

Passa-se à análise da razão do recurso. 

 

Compulsando-se os autos da documentação apresentada pela recorrente, 

constatou-se que em realidade os documentos apresentados corroboram seu 

pedido de revisão da contagem de sua pontuação, uma vez que a recorrente 

apresentou o Histórico de Programa de Residência Multiprofissional em 

Atenção ao Câncer, emitido pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, na especialidade de Psicologia. 

 

Segundo consta em resoluções vigentes que dispõe sobre Diretrizes Gerais 

para os Programas de Residência Multiprofissional e em Profissional de Saúde 

(Comissão Nacional De Residência Multiprofissional Em Saúde Resolução 



CNRMS Nº 3 , de 17 de fevereiro de 2011 e Comissão Nacional De Residência 

Multiprofissional Em Saúde Resolução CNRMS Nº 2, de 13 de abril de 2012)  e 

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005., que Institui o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ 

e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio 

de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências, há 

tacitamente a configuração do profissional residente, haja vista a prerrogativa 

da realização de atividades teórico-práticas de um Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde.  

 

Outrossim, conforme Lei No 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as 

atividades do médico residente e dá outras providências, que equipara o 

residente ao trabalhador amparado pela CLT, conforme o Art.4º: 

 

Art. 4º- Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 
2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois 
centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 
(sessenta) horas semanais. 
 
§ 1

o
  O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência 

Social - RGPS como contribuinte individual. 
 
§ 2

o
  O médico-residente tem direito, conforme o caso, à licença-

paternidade de 5 (cinco) dias ou à licença-maternidade de 120 (cento e 
vinte) dias.  

 

Ressaltamos que conforme consta em Histórico (supracitado), a realização da 

Prática Profissional, com carga horária total de 4608 horas, contabiliza 80% 

(oitenta por cento) da carga horária total cumprida em Programa de Residência 

Multiprofissional, com duração de 02 (dois) anos.  

 

Desta forma, vendo-se que da somatória do critério de “Tempo de Serviço”, 

conforma consta no item 8.2.2 do mesmo edital, é necessário que se atribuam 

a 24 (vinte e quatro) pontos à nota final da recorrente. 

 

Assim referido, esta Comissão se manifesta pela procedência do recurso sob 

análise. 

 

Sem mais; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.129-2005?OpenDocument


Atílio Vivacqua, 27 de fevereiro de 2019. 
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