
ANEXO 3 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.

2- Os recursos devem ser digitados.

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo

Seletivo, para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br.

5- Preencher os campos abaixo:

Nome: Carine Dalla Nora Siqueira 

Número da inscrição: 036 

Área de formação/programa/instituição:  Fonoaudiologia-Atenção ao Câncer- HSVP 

E-mail: carine.dallanora@gmail.com

À Comissão Executora do Processo Seletivo.  

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a 

justificativa):  

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Sugiro nova avaliação do meu memorial descritivo 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que, a Residência Multiprofissional em Saúde tem como objetivo formar 

profissionais para uma atuação diferenciada no Sistema Único de Saúde, com práticas 

voltadas para ações educativas centradas nas necessidades de saúde da população 

visando qualificar os profissionais de saúde para trabalhar de acordo com os princípios 

e diretrizes do SUS 

Considerando que, o funcionamento da Rede de Atenção a Saúde tem como objetivo a 

continuidade do cuidado nos diferentes níveis de atenção à saúde, ou seja, a atenção 

primária, secundária e terciária através de intervenções promocionais, preventivas, 

curativas, reabilitadoras e paliativas que funcionam sob a coordenação da Atenção 

Básica. 

Escrevi meu memorial descritivo a partir da análise e reflexão da minha trajetória 

acadêmica e profissional levando em conta os princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde, descrevendo a importância do programa de Residência Multiprofissional 

Integrada em Atenção ao Câncer para minha qualificação profissional para atuação no 



Sistema Único de Saúde.  Ainda, destaquei minha atuação na Atenção Básica, através 

de uma análise reflexiva e conceitual da saúde coletiva e atenção básica, que é de suma 

importância para a coordenação  do cuidado na Rede de Atenção a saúde.  

Gostaria de entender quais foram os critérios utilizados para análise do memorial 

descritivo, pois segundo o edital, que consta “ 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” não deixa claro a partir de qual 

análise conceitual ele poderia ser escrito.   

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Diante dos argumentos apresentados pela candidata no recurso acima, cabe salientar 
que, nesse processo seletivo, a instituição procurou valorizar aspectos como a 
experiência prévia dentro do ambiente hospitalar. Nesse caso, a banca considera as 
avaliações adequadas e ratifica a nota atribuída.

RECURSO INDEFERIDO


