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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 37, referente aos 

Conhecimentos Específicos da Prova de Psicologia.  

Pois a resposta correta seria ( F – V - F – F)  no qual não teria uma opção de resposta. Pois a resposta 
que o gabarito diz ser certa é a C, mas somente a  segunda afirmativa é verdadeira, pois é uma das 
formas e os princípios de atuação de um psicólogo hospitalar: 
 
“A atuação do psicólogo baseia-se em uma visão de integridade do ser humano, com especial atenção 

ao paciente e familiar, buscando resgatar a essência de vida interrompida pela doença.” 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Sendo que na prova do ano de 2018-2019, teve uma pergunta também sobre a atuação do Psicólogo 

Hospitalar (questão 29)  no qual a única  resposta certa era a letra D que dizia: “A atuação do psicólogo 

baseia-se em uma visão de integridade do ser humano, com especial atenção ao paciente e familiar, 

buscando resgatar a essência de vida interrompida pela doença.”  

Sendo que todas as outras afirmativas dessa mesma questão seriam erradas, na qual as mesmas 

afirmativas constam na questão 37 da Prova de Psicologia para o ano de 2019-2020. Sendo que não 

houve nenhum recurso sobre essa questão. 

 

Sendo que a terceira afirmativa: “Nas instituições, o psicólogo deve ser o intermediário específico das 
relações entre profissionais e entre profissional e paciente.” Esta afirmativa é FALSA, pois não é dever 
específico do profissional psicólogo ser intermediário das relações entre profissionais e pacientes, 
outros profissionais também podem intermediar estas relações. 
 

Sendo que a última afirmativa: “O psicólogo deve compreender o processo de hospitalização, que 
normalmente é um momento em que o paciente não deve tomar decisões por si.” Esta afirmativa é  
FALSA, pois o psicólogo hospitalar deve sempre compreender e escutar os seus pacientes, e o direito de 
todo paciente é de poder ter suas próprias decisões referente á sua doença e hospitalização. 
 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

A questão deve ser anulada e os pontos creditados para todos os candidatos da área de 

Psicologia. 

 

RECURSO PROCEDENTE 

 

 

 

 

 


