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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada interposição de recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, para a Comissão Executora do Processo Seletivo, 

através do e-mail concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Laís Fuzer Rosso 

Ênfase/programa/instituição: 

Enfermagem/Saúde do Idoso/Hospital São Vicente de Paulo 

Nº inscrição: 

044 

E-mail: 

laisfrosso@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): 

  

Revisão e vista da questão 07, referente ao bloco de Políticas Públicas 
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JUSTIFICATIVA: 

A questão 07 tinha em seu enunciado “Especificamente sobre regionalização, é correto 

afirmar:” A resposta dada como correta é a alternativa A (É o conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema).  

Após analisar a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 foi constatado que o que está sendo 

afirmado na alternativa A trata-se de um dos Princípios do Sistema Único de Saúde (Capítulo 

II, Art. 7º: II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;) e não de uma conceituação 

de regionalização como está sendo proposta pela questão. A própria Lei 8.080 não traz a 

conceituação de regionalização.  

Logo, solicito a revisão da mesma. 

 

 

 

PARECER: 

A banca entende que o recurso é procedente. A questão 7 será creditada para todos os 

candidatos do processo seletivo. 

RECURSO DEFERIDO 

Comissão Executora 
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