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PROCESSO SELETIVO 2023 

Pareceres aos recursos da 2ª etapa 

 

Candidato 239 – HC – CARDIOLOGIA - PSICOLOGIA 

 Pedido: Solicita vistas à avaliação do memorial descritivo 

 Parecer: após análise do recurso, a banca decide por atender a solicitação da 

candidata. A avaliação estará disponível de 21 a 23/12, no Campus I da 

universidade – Centro Administrativo – Divisões Acadêmicas, em horário 

comercial. 

 

SOLICITAÇÃO PROCEDENTE 

_______________________________________________________________________ 

Candidato 192 – HC – CARDIOLOGIA - ENFERMANGEM 

 Pedido: Reavaliação da nota do memorial descritivo. Argumentos especificados 
no recurso. 

 Parecer: após análise do recurso, a banca decide pela manutenção da nota 
atribuída, a qual está de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no 
edital. 

RECURSO IMPROCEDENTE 

_______________________________________________________________________ 

Candidato 208 - HSVP – SAÚDE DO IDOSO – ENFERMAGEM 
 
Pedido: Candidato questiona a nota obtida no memorial descritivo. Argumentos 
especificados no recurso. 
 
Parecer:  

 Após análise do recurso, a banca decide pela manutenção da nota atribuída, a 
qual está de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no edital. 
 

RECURSO IMPROCEDENTE 
_______________________________________________________________________ 
 

Candidato 270 - HSVP – SAÚDE DO IDOSO – NUTRIÇÃO 
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Pedido: Candidato questiona os critérios utilizados para a avaliação do memorial 
descritivo. Argumentos especificados no recurso. 
 
Parecer: após análise do recurso, a banca decide pela manutenção da nota atribuída, a 
qual está de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no edital. 
 
RECURSO IMPROCEDENTE 
_______________________________________________________________________ 
 

Candidato 52 - HC - ATENÇÃO AO CÂNCER – ENFERMAGEM 
 

Pedido: questiona a nota atribuída ao memorial descritivo, conforme argumentos 
relatados no recurso. 
  
Parecer: após análise do recurso, a banca decide pela manutenção da nota atribuída, a 
qual está de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos no edital. 
 

RECURSO IMPROCEDENTE 

_______________________________________________________________________ 


