
 
 
PROVA DE TITULOS DE CIRURGIÃO DENTISTA (TRAUMATO-BUCO-MAXILO FACIAL) - 40 HORAS 

CANDIDATO: CHRISTIANO SAMPAIO GOUVÊA 

INSCRIÇÃO: 136 

SOLICITA: REVISÃO E RECONTAGEM DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TITULOS 

TRANSCRIÇÃO JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA DO CANDIDATO 

“Pontuação incompatível a documentação entregue.”  

PARECER DA COMISSÃO: RECURSO INDEFERIDO  

JUSTIFICATIVA:  

 Foi apresentada declaração, que o candidato concluiu na Escola de Educação 
Continuada da Associação Brasileira de Odontologia – seção Ceará, do Curso de 
Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial de natureza teórico-
prático, sem a devida autenticação em cartório. 

 
RESPOSTA: Nos Itens 6.9 e 6.10 do Edital respectivo diz, in verbis: 
 

“6.9 - As fotocópias para comprovação dos títulos deverão ser autenticadas 
em cartório e entregues, obrigatoriamente, juntamente com o Currículo 
Padronizado, ANEXO VI deste Edital.” 

 
“6.10 - Não serão consideradas, para efeito de pontuação, cópias não 
autenticadas.” 

 Foi apresentado Diploma do Curso de Extensão em Cirurgia Bucal com carga Horária 
de 180hr(cento e oitenta horas) com a devida autenticação. 
 

RESPOSTA: Aceito pela COMISSÃO AVALIADORA DA PROVA DE TITULOS, computando assim 
2,5 pontos (já computados anteriormente). 

 

 Foram apresentadas copias, autenticadas, das paginas da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS que comprovam a experiência relatada no Recurso 
Administrativo de 4(quatro) anos, junto ao Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Tauá - CPSMT, sendo assim computados os pontos referentes a 
8(quatro) semestres, totalizando 40 pontos em atenção secundaria, conforme 
estabelecido na alínea “b” item 5, do ANEXO VII do referido Edital.  

 

RESPOSTA: Aceito pela COMISSÃO AVALIADORA DA PROVA DE TITULOS, computando assim 40 
pontos (já computados anteriormente). 



 
 

 Foi apresentada declaração de serviço prestados ao município de Tauá-CE, na função 
de Cirurgião Buco-maxilo-facial, junto a Secretaria de Saúde no período de 02 de 
janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010.  

 

RESPOSTA: A alínea “B”, item 5, do ANEXO VII diz, in verbis: 
 

“5. Experiência técnico-profissional de tempo relacionada à área de 
atuação em instituição pública ou privada nos últimos 04 anos, 
sendo 5,0 pontos por semestre completo, nos casos de atenção 
secundaria especializada e 2,5 nos demais casos. Máximo de 60 
pontos.” 

 
 

 Foi apresentada declaração que o candidato, possuiu cadastro no Departamento de 
Gestão Tributária com inscrição municipal de Nº 2503841, no período de 2009 a 2015, 
sem o devido reconhecimento, em cartório, da firma do emitente. 
 
RESPOSTA: No Item 6.8 e seguintes alíneas do Edital respectivo diz, in verbis: 
 

“a) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho da Previdência Social 
– CTPS, ou declaração do empregador com cópia autenticada com 
firma reconhecida em cartório e cópia do contrato do Tomador de 
Serviços ou, se estatutário, declaração do secretário municipal de 
saúde, apresentando a matrícula do servidor e tempo de serviço na 
área específica, cópia autenticada com firma reconhecida em cartório 
e cópia da publicação no Diário Oficial do Município (D.O.M.),caso 
exista, ou Diário Oficial do Estado (D.O.E.);” 

“b) Cópia de certidão ou declaração, no caso de órgão público, com 
firma reconhecida do emitente, que informe o período, 
discriminando o período e a identificação do serviço realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas;” 

“c) Cópia do contrato de prestação de serviços (demonstrando 
claramente o período inicial e final de validade dos contratos) ou 
recibo de pagamento de autônomo – RPA (cópia do RPA referente 
aos meses de realização do serviço) acompanhado obrigatoriamente 
de declaração do contratante ou responsável legal, com firma 
reconhecida, onde conste claramente o local onde os serviços foram 
prestados, a identificação do serviço realizado, o período do mesmo 
e descrição das atividades executadas.” 

“d) Cópia dos contracheques referentes aos meses de realização do 
serviço acompanhada obrigatoriamente de declaração da 
Cooperativa ou empresa responsável pelo fornecimento da mão de 
obra, com firma reconhecida, em que conste claramente o local 
onde os serviços foram prestados, a identificação do serviço 
realizado, período do mesmo e descrição das atividades 
executadas.” 


