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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: 

Jaqueline Paholski 

Nº inscrição: 

444 

Área de formação/programa/instituição: 

Psicologia /  Atenção ao Câncer / Hospital das Clinicas 

E-mail: 

jaquep.psico@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 do gabarito da questão número 32 , referente aos 

Conhecimentos Específicos da prova de PSICOLOGIA. 

A questão pergunta sobre as características do processo de reabilitação de saúde. Sendo que nas 
opções de respostas, teria duas respostas. A letra A e B. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

 A opção A diz: Responsabilização do paciente/cliente na resolução de problemas e estabelecimento 
de planos. 
 
No qual o trabalho com reabilitação em saúde, está organizado a partir de quatro conceitos:  

● Intervenção centrada no paciente; 
● Ênfase no processo; 
● Atuação fundamentada em um modelo integral; 
● Responsabilização do cliente na resolução dos problemas. 

 
Sendo que a resposta A também estaria certa. 
 
 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

A resposta correta é a letra B, uma vez que o processo de reabilitação envolve a 

responsabilização do paciente na resolução dos problemas, mas não no 

estabelecimento das metas e planos de tratamento. O plano de reabilitação deve ser 

realizado pelo profissional em conjunto com paciente e familiares.  

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 

 


