
AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DO EDITAL ICEPi/SESA Nº 020/2020 

N 
Nome 

Completo 

DEFERIDO 
OU 

INDEFERIDO 

NÃO 
ATENDEU 

AO ITEM DO 
EDITAL 

TEXTO RECURSO 
DEFERIDO OU 
INDEFERIDO 

RESPOSTA DA COMISSÃO 

1 
Mayara 
Soares de 
Souza 

IDEFERIDO   

 ---- Mensagem original ---- 

 

Venho, por meio deste recurso administrativo, solicitar o deferimento de minha 
inscrição no Edital ICEPi/SESA Nº 20/2020 - Enfermeiro Regulador do NIR. De 
acordo com a publicação de homologação das inscrições publicadas no site do ICEPI, 
a minha inscrição foi indeferida por não atender o item 3.1 do edital. O item 3.1 
apresenta os requisitos listados de “a” até “e” para participar do processo seletivo e 
eu apresento todos os comprovantes dos referidos critérios, o que será confirmado 
por análise do novo e-mail enviado para o endereço 
icepi.qualificacaohospitalar@saude.es.gov.br. Entretanto, esses documentos não 
foram enviados no e-mail da inscrição, exatamente por não ter sido solicitado o envio 
no edital e especificamente nos itens 3 e 5 que tratam dos pré-requisitos e da 
inscrição, respectivamente. Todos os itens solicitados na inscrição, descritos no item 
5 do edital, foram enviados adequadamente. Em nenhum momento este edital aborda 
a necessidade de comprovação (envio) antecipada dos pré-requisitos e, por isso, não 
foi realizado o envio. Fazendo uma analogia com os editais da Secretaria de 
Educação do Espírito Santo (SESA), as comprovações de documentos são realizadas 
no ato da contratação, ou seja, após as etapas de inscrição e classificação, 
caracterizando uma jurisprudência. Por isso, venho enfatizar o pedido de deferimento 
de minha inscrição, permitindo-me o direito de concorrer a vaga proposta. 

Indeferido 

Após reavaliação da banca, a documentação apresentada não  

comprovou NO ÍTEM 5.4/ 2º PASSO A COMPROVAÇÃO, 

ATENDENDO O ÍTEM 3.1 LETRA B. Realizada inscrição 01 dia 

depois do vencimento da certidão.  

2 

Renata 
Priscilla 
Cupertino 
de Souza 

INDEFERIDO   

 ---- Mensagem original ---- 

Efetuei minha inscrição mas não consta no resultado. Caso de fala do sistema haveria 

outra possibilidade de eu me inscrever novamente? 

Grata.como pré requisito para participação neste processo 

Desde já agradeço  

Indeferido 
Após reavaliação da banca, a solicitação apresentada não está 

de acordo com o ítem 5.6. 

 


