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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: Francisco Jorge Schulz Júnior 

 

Nº inscrição: 309 

 

Área de formação/programa/instituição: Medicina Veterinária/ HV-Clínica Cirúrgica de 

Pequenos Animais/ UPF 

 

E-mail: franciscoschulzjr@outlook.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): 

Solicito anulação da questão número 5, pois não existe gabarito correto. O gabarito dá como resposta 

correta a letra E, porém a alternativa número II também está correta. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo a cartilha do Ministério da Saúde, com o título “Para entender a gestão do SUS”, disponível no 

site do Ministério da Saúde (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf), e 

em forma download em anexo junto com este arquivo, cita-se na página 20 e 194-195 respectivamente. 

 

“O Sistema Único de Saúde é, por definição constitucional, um sistema público, nacional e de caráter 

universal, baseado na concepção de saúde como direito de cidadania e nas diretrizes organizativas de: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf
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descentralização, com comando único em cada esfera de governo; integralidade do atendimento; e 

participação da comunidade. A implantação do SUS não é facultativa e as respectivas responsabilidades 

de seus gestores – federal, estaduais e municipais – não podem ser delegadas. O SUS é uma obrigação 

legalmente estabelecida.” 

 

“Em 1990, foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 

Oficializava-se o conceito de Vigilância Epidemiológica como o “conjunto de atividades que permite 

reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento história natural 

das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de 

recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção 

e ao controle de determinadas doenças”. Esta definição fazia parte de um contexto de reorganização do 

sistema de saúde brasileiro, que previa a integralidade preventivo-assistencial das ações de saúde, 

buscando diminuir a dicotomia existente entre estas duas áreas. Além disso, propunha-se a 

descentralização das funções, sob comando único em cada esfera de governo – federal, estadual e 

municipal. 

 

Segundo a diretriz de descentralização, o SUS possuí comando único em cada esfera do governo, 

representada pela esfera federal (Ministério da Saúde), estadual (Secretária Estadual de Saúde), e 

municipal (Secretária Municipal de Saúde). 

 

 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Os candidatos pedem revisão da questão 5 por 2 motivos: desconsiderar 

1. (F) Em relação a assertiva II: a gestão do SUS se baseia em 3 esferas: governo federal, 

estadual e município (por secretarias não por departamentos como se refere a questão) 

     ......secretarias ou departamentos municipais de saúde. 

 

2. Indicam erro na data de criação da portaria. 

A politica Nacional de Atenção às Urgencias foi criada por meio da portaria nº 1.863/GM em 

29 de setembro de 2003 e reformulada pela portaria de nº 1600, de 07 de julho de 2011. 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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