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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: 

Sabrini Fernanda Nardin 

Nº inscrição: 

418 

Área de formação/programa/instituição: 

Fisioterapia/ Atenção ao câncer/ HSVP 

E-mail: 

nardinsabrini@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 a revisão do memorial descritivo da 1° e 2° selecionadas para 

Residência Multiprofissional na área de Fisioterapia na Atenção ao Câncer pelo HSVP. 
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JUSTIFICATIVA: 

Gostaria de esclarecer se houve algum critério de avaliação do memorial descritivo. Durante 

minha trajetória acadêmica tive a oportunidade de participar de estágios curriculares e 

extracurriculares em diferentes situações e locais distintos como em saúde coletiva, em 

diferentes bairros de Passo Fundo, de extrema importância para Residência Multiprofissional. 

Possuo vivência no ambiente hospitalar onde estou a quase 1 ano atuando como estagiária do 

HSVP e vivenciando a área de atenção oncológica, assim como realizando estudos nessa área, 

apresentadando os mesmos em congressos internacionais e participando de projetos de 

extensão comunitária que visam melhorar a qualidade de vida desse pacientes e que tem como 

com base a interdisciplinaridade e multiprofissionalidade, sendo essas parte fundamental da 

residência integrada. Dessa forma solicito revisão do memorial das primeiras duas colocadas 

de forma a esclarecer se essas possuem as mesmas ou melhores habilidades descritas para 

adquirirem nota máxima em seus memoriais.  

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A avaliação do memorial foi feita de acordo com as regras estabelecidas no edital do 

processo seletivo e ratificada pela banca examinadora. 

 

“7.2.1. A arguição oral do memorial descritivo consiste em etapa eliminatória e classificatória. Essa etapa 

terá um tempo máximo de duração de 30 (trinta) minutos, sendo que o candidato terá 10 (dez) minutos 

para arguir sobre sua trajetória acadêmica e/ou profissional e os motivos que o levaram a candidatar-se 

ao Programa de Residência deste edital; e o restante do tempo, de 10 a 20 minutos, para responder aos 

questionamentos da banca avaliadora, baseados em situações-problema do cotidiano e questionamento 

técnicos.” 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 


