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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: CINTHIA GARCIA 

Nº inscrição: 94 

Área de formação/programa/instituição: MEDICINA VETERINÁRIA/ CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS 

ANIMAIS/ HOSPITAL VETERINÁRIO. 

E-mail: cinthiagarcia388@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): 

Solicito recontagem da pontuação final da análise de currículo e média final do candidato.  

 

JUSTIFICATIVA: 

Como candidato inscrito, solicito revisão da pontuação final da análise de currículo.  

De acordo com os certificados apresentados no processo seletivo a nota atingida teria uma pontuação 

final de 15,7 e na divulgação dos resultados atingiu a pontuação de 10,33, o que não condiz com o 

esperado.  

O currículo está organizado conforme todas as solicitações do presente edital, seguindo rigorosamente 

a ordem e disposição do quadro de pontuação (item 7.2.2.1; item 7.2.2.2), todas informações 

apresentadas no currículo foram comprovadas com cópia documental (item 7.2.2.3.), além de que todos 

certificados foram gerados no período de tempo estabelecido (item 7.2.2.4; item 7.2.2.5).  

Sendo assim, conforme solicitado em edital o formulário foi preenchido de forma clara, objetiva e em 

ordem, permitindo um rápido e fácil entendimento, discriminando os certificados de acordo com o 

código de título (01 a 09), com sua descrição para entendimento e comprovando as atividades com 

certificados que também descreviam a atividade exercida, horas e data de execução.  
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Segue abaixo os códigos de títulos e suas respectivas atividades. 

01 – Monitor de disciplina de graduação:  

Clínica Médica de Grandes Animais I (2018) e Clínica Médica de Pequenos Animais II (2019).  

Totalizando 1 ponto.  

02 – Participação em atividades de extensão:  

Atendimento clínico-cirúrgico a cães e gatos (2018 e 2019), Grupo de Estudo Especializado em Felinos 

(2018 e 2019), Grupo de Estudos de Suínos e Aves (2018), III Semana Acadêmica de Medicina Veterinária 

(2016) e V Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (2018). 

Totalizando 1,7 pontos.  

03 – Iniciação científica:  

2 Iniciações científicas: “Efeito dos alcaloides pirrolizidínicos proveniente do Senecio Brasiliensis sobre o 

desenvolvimento embrionário inicial em bovinos” (2017), “Avaliação do efeito analgésico do Maropitant 

em gatas submetidas a OSH” (2018).  

Totalizando 1 ponto.  

04 – Realização de estágio curricular não obrigatório ou atuação profissional na área da saúde: Estágio 

na Clínica Veterinária EVJR (2015, 2016, 2017, 2017/2, 2019), Prefeitura Municipal de Bom Retiro (2018), 

Hospital Veterinário Amizade (2018/2), Atuação – Clínica Veterinária Animal Center (2020) e no Hospital 

Veterinário Dra. Renata Saccaro (2020) 

Totalizando 4 pontos.  

05 – Artigos completos publicados em periódicos ou capítulos de livro: 

 4 publicações intituladas como: “Síndrome do Filhote Nadador em American Bully – Relato de Caso” 

(2020), “Ureteres ectópicos bilaterais e criptorquidismo unilateral em felino Maine Coon” (2020), 

“Avaliação do efeito analgésico do maropitant em gatas submetidas à ovariohisterectomia eletiva” 

(2020), “Carcinoma de células escamosas na terceira pálpebra com invasão em articulação 

temporomandibular em felino” (2020). 

Totalizando 2 pontos.  

06 – Comunicações em anais de congresso, apresentação de trabalho em eventos, resumos em 

congressos, premiação de trabalhos:   

6 trabalhos intitulados como: “Megaesôfago secundário a persistência do arco aórtico direito em cão da 

raça Pastor Alemão – Relato de caso” (2020), “Osteossarcoma em cão – Relato de caso” (2019),  

“Casuística do atendimento de felinos na Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2015 a 

2017” (2019), “Linfoma mediastinal e cardiomiopatia restritiva em felino Persa – Relato de caso” (2020), 

“Hiperplasia da glândula da cauda felina - Relato de caso” (2020), “Doença Renal Crônica – Relato de 

caso” (2019). 
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Totalizando 3 pontos.  

07 – Participação em eventos, congressos, seminários, simpósios, jornadas, corpo editorial, cursos de 

extensão:  

Participação em 6 eventos: “Congresso Medvep Internacional de Especialidades Veterinárias (2019)”, 

“Congresso Medvep Internacional de Medicina Felina (2018)”, “Congresso de Cardiologia Veterinária da 

Região Sul (2020)”, “Encontro de doenças infecciosas – Unesp, Jaboticabal (2019)”, “Nefrologia na rotina 

clínica de cães e gatos: Conceitos importantes e discussões de casos (2020)”, “2º Curso de Emergências 

em Pequenos Animais (2019)” 

Totalizando 3 pontos.  

TOTAL DA SOMATÓRIA: 15,7 pontos 

Portanto, a pontuação final divulgada na lista preliminar de classificados referente a avalição do currículo 

não condiz com a real pontuação final do candidato. Além de que, é de conhecimento do candidato que 

outro colega que está disputando vaga para o mesmo processo de Residência Multiprofissional, na 

mesma universidade em questão, possuiu pontuação de 14,57 na avaliação de currículo, tendo em vista, 

que ambos candidatos possuem o currículo com atividades similares, visto que foram desenvolvidas em 

conjunto durante a graduação. Desta forma, solicito recontagem e acerto da pontuação final já que 

implica diretamente na colocação final de todos os candidatos. 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

RECURSO PROCEDENTE

Carlos Eduardo Bortolini
O pedido da solicitante deve ser acolhido, visto que foi identificado um equivoco na contagem da pontuação final. Item 1 totaliza 1,0 ponto; 2 totaliza 1,7 pontos; 3 totaliza 1,0 ponto; 4 totaliza 3,7 pontos (atestado fora do prazo e atestado com carga horária inferior a 120 horas); 5 totaliza 2,0 pontos; 6 totaliza 3,0 pontos; 7 totaliza 3,0 pontos e; 8 e 9 não pontuou. Desta forma,  o total da somatória correto é 14,7 pontos.




