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RESULTADO AO RECURSO -  EDITAL ESP-PB 004/2021  

 

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES/PB), por meio da Escola de Saúde Pública da 

Paraíba (ESP/PB), torna público o Resultado dos Recursos, do PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO, para bolsistas, do Projeto de Apoio para a Formação Profissional Permanente e 

Continuada para o SUS.  

 

 

1) INTERESSADO: Esdras Fernando Furtado . 

RESPOSTA: Conforme item 2.2. do Edital 004/2021, a ESP-PB "não se responsabilizará por 

qualquer informação não recebida no decorrer de qualquer atividade da seleção em decorrência de 

problemas nos computadores e demais equipamentos eletrônicos utilizados pelos participantes, de 

falhas de comunicação nos serviços de banda larga, conexões 2G/3G/4G, EDGE, WAP, TDMA, bem 

como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados para nossos 

sistemas ou servidores de rede computacional". 

Em seu item 5.3.1., o edital reforça que a ESP-PB "não se responsabilizará por solicitação de inscrição 

não recebida em decorrência de problemas nos computadores, de falhas de comunicação, de 

congestionamento nas linhas de comunicação, bem como de outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados". 
 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 

 

 
 

2)  INTERESSADO: Cynthya Gonçalves Arruda Benevides  

RESPOSTA: As inscrições foram realizadas, das 08h do dia 03 de junho de 2021 até às 18h do dia 13 

de junho de 2021. A inscrição da referida candidata foi enviada após o horário final, tendo sido 

registrado em sistema após as 18h. 

Sendo assim, segundo o item 5.3.1. do Edital 004/2021, a ESP-PB "não se responsabilizará por 

solicitação de inscrição não recebida em decorrência de problemas nos computadores, de falhas de 

comunicação, de congestionamento nas linhas de comunicação, bem como de outros fatores de ordem 
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técnica que impossibilitem a transferência de dados ou ainda divergência de horários entre o sistema 

de seleções da ESP-PB e computador e/ou outro dispositivo utilizado pelos participantes". 

 

RESULTADO: RECURSO INDEFERIDO 
 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

João Pessoa, 17 de junho de 2021. 

  


