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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 do candidato: 

Luiza Cristina de Lima Martineli 

Nº inscrição: 

280 

Área de formação/programa/instituição: 

Residência Multiprofissional em Cardiologia na área de Psicologia no Hospital de Clínicas 

de Passo Fundo 

E-mail:

luizacmartineli@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): 

Como candidata inscrita, solicito revisão a fim de reorganização do gabarito ou anulação de algumas 

questões de políticas públicas gerais, políticas públicas em psicologia e conteúdo específico da psicologia. 
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JUSTIFICATIVA: 

Questão número DOZE – conteúdo políticas públicas em psicologia 

Alternativa correta segundo o gabarito oficial: “A” 

Alternativa assinalada pela candidata: “E” 

O enunciado da questão é o seguinte: “Considerando os princípios da Política Nacional de 

Humanização do SUS, bem como os seus resultados esperados destacam-se os dispositivos (ou 

tecnologias) desta para a sua implantação. São Tecnologias da PNH. 

A candidata recorrente assinalou a alternativa “E”, considerando que a afirmação IV é VERDADEIRA, 

sendo que tal opção se encaixa na resposta da alternativa “E” e não da alternativa “A”. Vejamos: 

A Afirmativa IV diz que: “Projetos de construção de ambiência pelo setor de segurança do trabalho da 

rede de saúde” 

A candidata considerou a afirmação VERDADEIRA. De fato, a afirmação é verdadeira.  

O anexo da portaria, que define as diretrizes da POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 

OPERACIONALIZAÇÃO, no item 3.1 (Três ponto um), que trata da INFRAESTRUTURA, AMBIÊNCIA E 

FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA estabelece que: 

3.1 Infraestrutura e ambiência: A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao 

quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho 

das equipes e à atenção à saúde dos usuários. Os parâmetros de estrutura devem, portanto, 

levar em consideração a densidade demográfica, a composição, atuação e os tipos de equipes, 

perfil da população, e as ações e serviços de saúde a serem realizados. É importante que sejam 

previstos espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e 

trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a 

educação permanente na UBS.  

As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e tendo como referência as 

normativas de infraestrutura vigentes, bem como possuir identificação segundo os padrões 

visuais da Atenção Básica e do SUS. Devem, ainda, ser cadastradas no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de acordo com as normas em vigor para tal. 

(...) 

A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar 

social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora 

e humana para as pessoas, além de um ambiente saudável para o trabalho dos profissionais 

de saúde. (Grifamos). 

Dentro dessa perspectiva, os projetos de construção de ambiência necessariamente passam pela avaliação 

do setor de segurança do trabalho, uma vez que a adequação dos mesmos às normas de Saúde e 

segurança do trabalho (NRs 01 a 36) são de caráter universal, independentemente da destinação 
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específica do local. No caso das unidades básicas de saúde, acrescentam-se às normas de segurança do 

trabalho as adequações pertinentes às normas sanitárias, a fim de possibilitar o pleno funcionamento das 

mesmas. 

Nesse contexto, a afirmativa IV é correta situação que pode induzir o candidato em erro na escolha da 

alternativa correta do gabarito, IMPÕE-SE a anulação da questão, creditando-se os respectivos pontos à 

candidata recorrente. 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

O enunciado da questão 12 solicita que se considere a Política Nacional de 
Humanização - PNH, no que diz respeito a seus princípios e resultados esperados. 
Ainda, solicita-se que sejam evidenciadas as tecnologias da PNH. Em 
conformidade com o texto base da PNH, é princípio norteador desta a 
“Valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 
acolhedores.” (p. 17, 2004), e resultado esperado “As unidades de saúde 
garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, com 
investimento na educação permanente dos trabalhadores, na adequação de 
ambiência e espaços saudáveis e acolhedores de trabalho, propiciando maior 
integração de trabalhadores e usuários em diferentes momentos (diferentes rodas 
e encontros).” (p. 18, 2004). O texto base da PNH não restringe a responsabilidade 
da construção e valorização da ambiência dos espaços de saúde ao setor de 
segurança do trabalho. Pelo contrário, sugere a produção e gestão destes 
processos de modo compartilhado entre trabalhadores da saúde e usuários. 

RECURSO IMPROCEDENTE


