PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Renata de Oliveira Nascimento Santos

Nº. INSCRIÇÃO: 115

CARGO PRETENDIDO: Agente Comunitário de Saúde

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Valeria Alves Machado Maia

Nº. INSCRIÇÃO:

CARGO PRETENDIDO: Agente Comunitário de Saúde

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Jovenilson Dorislay Alves Souto

Nº. INSCRIÇÃO: 000180

CARGO PRETENDIDO: Enfermeiro

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Jucimara Verteiro dos Anjos

Nº. INSCRIÇÃO: 254

CARGO PRETENDIDO: Agente Comunitário de Saúde

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
O

Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Erisson Pedro Alves Carvalho

Nº. INSCRIÇÃO:

CARGO PRETENDIDO: Agente Comunitário de Saúde

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Mayara Godinho Temponi

Nº. INSCRIÇÃO:

CARGO PRETENDIDO: Nutricionista-NASF

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Gabriele Araujo Gonçalves Maia

Nº. INSCRIÇÃO: 192

CARGO PRETENDIDO: Médico ESF

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Ivani Ferreira Souto Vilarino

Nº. INSCRIÇÃO: 46

CARGO PRETENDIDO: Enfermeira

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Giselle Kirian Vilarino

Nº. INSCRIÇÃO: 112

CARGO PRETENDIDO: Odontóloga

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Maria do Socorro Costa

Nº. INSCRIÇÃO: 114

CARGO PRETENDIDO: Técnica de Enfermagem

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Sabrina Nágela Aparecida dos Santos

Nº. INSCRIÇÃO: 101

CARGO PRETENDIDO: Técnico de Enfermagem

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Thiago Alves do Carmo

Nº. INSCRIÇÃO: 191

CARGO PRETENDIDO: Educador Físico do NASF

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACURI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2018
PARECER ADMINISTRATIVO
DADOS DO CANDIDATO
NOME DO CANDIDATO: Juliana Pereira do nascimento

Nº. INSCRIÇÃO: 32

CARGO PRETENDIDO: Enfermeira

DADOS DO RECURSO
IDENTIFICAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO: Questão 6

JUSTIFICATIVA DA RESPOSTA:

A lei 8080 de 19 de setembro de 1990 prevê como diretriz a organização
de serviços públicos, pois cabe ao Sistema Único de Saúde definir ações entre
órgãos públicos de maneira a direcionar e melhorar os atendimentos de seus
usuários. A participação das entidades privadas são de caráter complementar,
dando preferência a entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Os serviços de
saúde complementar somente são necessários quando o SUS não consegue
prestar a assistência adequada a população. Temos que considerar que os
serviços privados de saúde tem fins de caráter lucrativo.
Com isso, considerando as alternativas propostas na questão todas as diretrizes
estão previstas, porém a única alternativa que não condiz é a de letra C, pois a
organização dos serviços privados de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos não estão comtemplados dentro da lei 8080, somente a
organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para
fins idênticos.
Mediante o exposto, o erro encontra-se no gabarito indicado e, portanto, cabe a
retificação da resposta da questão. A resposta correta é a letra C.

DECISÃO:

( X ) DEFERIDO

São José do Jacuri / MG
ASSINATURA BANCA EXAMINADORA:

(

) INDEFERIDO
DATA: 11/12/2018

