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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Nome do candidato: Gabriela Colussi 

Nº de inscrição: 05 

Área de formação/programa/instituição: Psicologia/ Atenção ao Câncer / HSVP 

E-mail: gabriela_colussi@icloud.com 

 

JUSTITIFICATIVA: 

À Comissão Executora do Processo Seletivo, 

Como candidato inscrito, solicito a revisão da pontuação referente ao Memorial 

Descritivo e quais são os critérios utilizados para a avaliação do mesmo.  

Participei do último processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional e 

Profissional em Saúde, o qual fiquei em primeira suplente obtendo nota 20 no 

Memorial Descritivo. Porém, nessa seleção obtive nota 15, sendo o maior critério 

para não ter sido classificada.  

Durante grande parte da minha trajetória acadêmica realizei várias atividades 

relacionadas com a Psicologia Hospitalar por, primeiramente gostar muito da área e, 

segundamente por realmente querer muito fazer parte do Programa de Residência 

Multiprofissional. Minha trajetória acadêmica e profissional inclui diversas 

experiências na área e não entendo por que minha nota no Memorial Descritivo 

ficou diferente de uma seleção para a outra e que outros colocados se classifiquem 

somente pela nota do mesmo.  

Possuo a nota curricular bem maior do que os demais candidatos e também minha 

nota da prova foi maior do que a segunda classificada no programa, a qual obteve 

nota 25 nos dois memoriais descritivos, deste e do processo seletivo passado.  

Então, se possível, gostaria da revisão da pontuação e saber quais os critérios 

utilizados para a avaliação desta etapa.  



Desde já, muito obrigada pela atenção de todos. 

Atenciosamente, 

Gabriela Colussi 

PARECER DA BANCA AVALIADORA DO MEMORIAL: 

Com relação à avaliação do memorial descritivo da candidata, cabe salientar o 
que segue:
- No processo seletivo anterior, a banca era composta por outros profissionais;
- As demandas de cada instituição são diferentes, sendo que, nesta, se valoriza 
mais a experiência prévia dentro do ambiente hospitalar.
Nesse caso, a banca considera as avaliações adequadas e ratifica a nota atribuída. 

RECURSO INDEFERIDO




