HOSPITAL REGIONAL PIRACICABA “DRA. ZILDA ARNS”
PROCESSO SELETIVO 2018
JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS

No prazo estipulado para recursos após a divulgação do gabarito preliminar, foram
recebidos os seguintes recursos:
1. Recurso protocolado pelo candidato Marcelo A. Furlani para a função de MOTORISTA:
Prova A. Questão de nº 08 – resposta em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso provido. Alternativa correta: letra “A”. Gabarito corrigido;
2. Recurso protocolado pelo candidato Rudnei G. Berto para a função de TÉCNICO
MECÂNICO: Prova A. Questões 7 e 8: Quanto a questão 7, em relação à definição de
força centrífuga, a alternativa correta é a letra “C” e não como divulgado. Recurso
provido. Alternativa correta: letra “C”. Gabarito corrigido. Em relação à questão 8, o
resultado correto não se encontra dentre as alternativas. Recurso provido. Questão
anulada, atribuição da pontuação a todos os candidatos;
3. Recurso protocolado pela candidata Daiane Fornaziero para a função de ASSISTENTE
DE RECURSOS HUMANOS: Prova B - Questões 2, 3, 9, 10, 13, 19 e 20. Em relação a
questão nº 2, ocorreu duplicidade de respostas. Recurso provido. Questão anulada,
atribuição da pontuação a todos os candidatos; em relação às questões 3, 9, 10 13, 19 e
20, o recurso deve ser recusado pois as alternativas divulgadas no gabarito preliminar
estão corretas. Recurso improvido.
4. Recurso protocolado pelas candidatas Renata Fernanda Lemes de Melo e Carolina
Martins Zurk em relação as provas A e B para a função de NUTRICIONISTA: Em razão das
questões apontadas pelas candidatas e por divergências em alguns resultados, as provas
de NUTRICIONISTA devem ser anuladas. Recursos providos. Prova Anulada. Os mesmos
candidatos inscritos deverão prestar outra prova para a função no mês de
novembro/2018 em data e local a serem comunicados através do site da FASCAMP e
através do e-mail de cadastro. Candidatos devem manter seus dados atualizados para
essa comunicação.
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