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FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Nome do candidato: Nathalia Sanvido Zandoná. 

Nº de Inscrição: 15. 

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

Universidade de Passo Fundo. 

E-mail: nathii.zandona@hotmail.com 

  

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

 Como candidato inscrito, solicito a reavaliação do memorial descritivo e que sejam 

esclarecidos os critérios que foram avaliados para chegar à nota final.  

 

Justificativa: 

Solicito esclarecimentos sobre como é avaliado e quais os critérios utilizados para nota 

do memorial descritivo, uma vez que atendem os critérios que constam no edital: 

 7.2.1 O memorial descritivo consiste em descrever sua trajetória acadêmica e/ou 

profissional e os motivos que o levaram a candidatar-se ao Programa de Residência 

deste edital. 

7.2.1.1 O candidato deverá entregar 03 (três) vias impressas do memorial descritivo.  

7.2.1.2. O memorial descritivo não poderá ultrapassar três páginas impressas.  
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Porém nos critérios descritos não ficam explícitos como são atribuídos os pontos 

equivalentes a cada item correspondente e que no somatório final geram a nota. 

Na última seleção de Residência Multiprofissional realizada em dezembro pela UPF, 

mesmo sendo para outro hospital, obtive nota maior que a atual. No primeiro processo 

obtive nota 17,5 e no segundo 15. Se os critérios dos editais são os mesmos e valem 

para todos os alunos, como a avaliação pode ser menor, uma vez que respondem aos 

mesmos itens de seleção.  

Sendo assim, solicito a reavaliação do memorial descritivo que encaminho junto 

com este e-mail e o esclarecimento dos critérios usados para pontuar cada item para 

chegar à nota final. 

 

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, está sendo 
mais valorizada a experiência prévia dentro do ambiente hospitalar. Nesse 
caso, a banca considera as avaliações adequadas e ratifica a nota atribuída.  
 

RECURSO INDEFERIDO 


