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RESULTADOS DOS RECURSOS INTERPOSTOS
PROCESSO SELETIVO AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - EDITAL 003/2021
A Prefeitura Municipal de Barra Mansa publica o Resultado dos Recursos Interpostos dos candidatos ao Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde –
Edital 003/2021.
Barra Mansa, 31 de Agosto de 2021
NOME COMPLETO

DATA DE
NASCIMENTO

UNIDADE DE SAÚDE

RESULTADO

Bruna Lanea da Silva Meirelles

19/05/1983

USF Loteamento Sofia

DEFERIDO, classificada 5° Lugar na Unidade de Saúde

Poliana Stefany Mariano ferreira

13/07/1997

USF Mangueira

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Welida Ribeiro da Silva Oliveira

14/09/1985

USF Floriano

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Dariana Emily Pereira da Silva

21/04/1995

USF Vale do Paraíba

INDEFERIDO, questões questionadas estão na cartilha do ACS página 28 e
seguintes.

Adriana Soares de Oliveira

23/09/1973

USF 9 de Abril

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que

Kelly Vitorino de Souza

08/04/1993

USF Vila Orlandélia

relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
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se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
Sandra Aparecida de Macedo

14/11/1974

USF Piteiras

INDEFERIDO, reanálise de somatória correto.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois

Raquel de souza do Nascimento

04/06/1984

primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
USF Colônia (São Lucas)
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.

Gilcelaine Gomes de Oliveira

27/10/1974

USF Piteiras

INDEFERIDO, questão 26 baseada na cartilha do ACS página 28

Juliana Maria Da Costa Antonio

18/06/1989

USF Jardim Primavera

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta

Ellen Chagas da Silva

29/03/2003

USF São Francisco

INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
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unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
Letícia da Silva Batista

24/04/2001

USF Mangueira

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta

Camila da Silva Costa de Paula

27/09/1977

USF Vila Maria II

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta

Silvia Lucia Fonseca Silveira de Souza

06/03/1968

USF Belo Horizonte

DEFERIDO, classificada na 31° possição.

Stephani da Silva Calinçani Costa

29/06/2001

USF Roselândia

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Eduarda Cristo de Souza

02/02/1999

USF Boa Vista II

DEFERIDO, troca de unidade conforme declaração anexa no dia da inscrição.

Danielle Aparecida de Freitas

04/02/1985

USF Siderlândia

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta
INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta.
OBS: Em conformidade com os itens 7.3, a e b do edital 003/2021 – O

Othon Barbosa de Freitas

20/05/1963

USF Belo Horizonte

candidato fez no total de 45 pontos, empatando somente com uma candidata.
No critério de desempate o candidato ficou em primeiro pois acertou mais
questões objetivas de estudo de caso. TUDO EM CONFORMIDADE COM O
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EDITAL.
Larissa Maura de Melo Mattos

03/01/1996

USF Santa Lúcia

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Andressa Mireli Santos Vaz

21/08/2001

USF Vila Principal

INDEFERIDO

Ana Carla Barbosa da Silva de Paula

25/04/1982

USF São Francisco

DEFERIDO, correção no nome do candidato.

Kelly Rodriguis Coutinho

29/10/1990

USF JULIO CARUSO

DEFERIDO, troca de unidade conforme declaração anexa no dia da inscrição.
INDEFERIDO, QUESTÃO 17 Equidade é um dos princípios doutrinários do
Sistema Único de Saúde (SUS) e tem relação direta com os conceitos de
igualdade e de justiça. No âmbito do sistema nacional de saúde, se evidencia,
por exemplo, no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades,
oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados.
Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e
saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde

Daniele Liz Sacchi de Souza

26/02/1994

USF Vila Orlandélia

passa pelas diferenciações sociais e deve atender a diversidade.
Exemplos práticos de equidade ocorrem frequentemente nos hospitais,
especialmente naqueles nos quais se implantou a classificação de risco, onde a
prioridade no atendimento é definida por critérios combinados de ordem de
chegada, urgência e gravidade. Por esse princípio, uma vítima de acidente
grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente,
mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital.
QUESTÃO 25
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
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primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
07/01/1986

Lívia Aparecida Flores Cobra Nunes

equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
USF Bocaininha
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
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não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
Angela Maria Pinto Diniz Camilo

28/07/1981

USF Monte Cristo

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Aline Silva de Paula

28/07/1997

USF Clínica da Família

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta.

Gabrielle Giovanna Soares Seraphim

06/10/2001

USF São Luiz

DEFERIDO, classificada 6° Lugar na Unidade de Saúde

Izabella Melchiades Costa

10/06/1996

USF Santa Clara/Goiabal

Natalia Mota da Silva Do Nascimento

02/02/1985

USF Siderlândia

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta.

Eubia Carla Cunha Guimarães

08/12/1984

USF Siderlândia

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

INDEFERIDO

INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre

06/08/2021

Emanuelle Carla Rodrigues

USF Vale do Paraíba
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.

Daiara Luz Viana

09/12/1982

USF Jardim Primavera

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta

Marília Alves Teixeira de Almeida

15/05/1983

USF Loteamento Sofia

DEFERIDO, troca de unidade conforme declaração anexa no dia da inscrição.
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INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois

Emanuelle Silva de Paula

24/03/1987

primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
USF São Francisco
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a

Ana Luiza de Oliveira Cizino

18/03/2002

equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
USF Monte Cristo
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
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precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois

Fernanda Carvalho Gonçalves

14/10/1997

primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
USF Colônia (São Lucas)
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.

Eliana Rezende da Cruz Richardeli

07/09/1969

USF Colônia (Ao Lado da Igreja)

INDEFERIDO feita reanalise do gabarito do candidato, pontuação correta.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que

Helinton Francisco da Silveira Pereira

06/02/1987

USF Bocaininha

relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
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se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois
primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre
Aline de Oliveira Barboza

USF Colônia (São Lucas)
seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,

29/06/1979

se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.
INDEFERIDO, Na questão 09, relembramos que "Adjetivo" é toda palavra que
caracteriza o substantivo (nome) indicando-lhe qualidade, defeito, estado,
Pablo de Lima Souza Vargas

24/04/1998

USF Roselândia

condição etc. Feito esta recordação, a resposta da alternativa "B" não está
correta, já que os vocábulos em questão, além de serem substantivos plenos
segundo a gramática e o contexto do texto, vêm acompanhados dos artigos
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definidos "o' e "a", processo que reforça a substantivação deles.
INDEFERIDO, questão 02, a alternativa "B" apresentou uma inadequação em
relação ao modo verbal ("sente" pertence ao modo imperativo), sendo que a
26/11/1984

Adir Moraes Magalhães Júnior

USF Roselândia

questão solicita apenas a que não está conjugado corretamente no modo
indicativo. Portanto, o gabarito consta corretamente a resposta.

Sthefanya Cristiny da Silva Souza

10/10/1993

USF Siderlândia

DEFERIDO, feita reanalise do gabarito do candidato, lançada pontuação correta
INDEFERIDO, questão 25 é baseada na cartilha do ACS. Na questão 25
primeiramente a usuária Maria José RELATA . Na alternativa A) Vai até a
unidade e informa o que VIU ( No caso descrito você não viu Maria José que
relatou) seria até correto se fosse vai até unidade e relata o que OUVIU com a
equipe. RESPOSTA CORRETA letra E nenhuma das opções. Pois

USF Vila Coringa II
Gabriel Costa de Souza

primeiramente deveria receber com atenção o que a usuária comenta sobre

19/09/1997

seus problemas; Dar apoio ao que quer falar; Observar mudanças de hábitos,
se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas
reações; Evitar censurar comportamentos que lhe pareçam estranhos ou
comentar com terceiros o que você está percebendo; Evitar conclusões
precipitadas ou distorcidas. É necessário considerar um conjunto de sinais, e
não sinais isolados; e nenhuma das alternativas existia essa resposta.

Sérgio Gomes da Silva
Secretário Municipal de Saúde
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