PREFEITURA E SAAE DE NOVA MUTUM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017
RELAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSOS – RESULTADO PRELIMINAR
ANEXO II

CARGO:

008 - MÉDICO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO:

0000000422

NOME: RONIELLY TRAJANO SOARES DA SILVA

ENVIO:

11/12/2017

NRO QUESTÃO:

RECURSO
Bom dia Grupo Atame!
Venho por meio deste recorrer a resposta apresentanda por vocês com relação ao recurso respondido sobre a
questão 28 do processo seletivo da prefeitura de Nova Mutum - MT, para o cargo de Médico UBS.
Está questão contém duas respostas (B e D). E vocês usaram um site da internet como referência bibliográfica.
Em vários livros textos utilizados como base de literatura nas escolas médicas, é apresentado as condições
onde os Corpúsculos de Howell Jolly estão presentes, sendo inclusas a pós- esplenectomia ou hipoesplenismo
ou asplenia funcional (tratado de hematologia).
Diante do exposto, solicito que analisem tal recurso novamente por favor.
DATA RESP.:

13/12/2017

RESPOSTA
Recurso indeferido. A presente fase recursal é exclusivamente para questões relativa à divulgação do Resultado
Preliminar do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, e não sobre questões de provas escritas, para esta
matéria já houve o prazo recursal que foi nos dias 05 e 06/12/2017, conforme Edital Complementar nº 05, por
esta razão, não será analisado o mérito do recurso.
CÓDIGO:
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NOME: RONIELLY TRAJANO SOARES DA SILVA

ENVIO:

11/12/2017

NRO QUESTÃO:

RECURSO
Venho por meio deste solicitar a análise da resposta do recurso, apresentada pelo grupo atame com relação a
QUESTÃO 28 deste processo seletivo. De acordo com os livros textos utilizados como referências bibliográficas
nas escolas médicas brasileiras e mundiais, e em artigos científicos publicados em revistas médicas, esta
questão apresenta duas respostas corretas (B e D), devendo assim ser anulada. E ao responder o recurso foi
utilizado um site da internet sem credibilidade como referência (www.minutobiomedicina.com.br). Segue
algumas referências que justifica a presença de duas respostas na tal questão:
"A presença de Corpúsculos de Howell-Jolly no sangue periférico indica que o paciente passou por uma
esplenectomia OU por um processo que fez com que o baço ficasse não funcional (p.ex:anemia falciforme com
infartos esplênicos ou doença do enxerto contra hospedeiro cronica)" Cecil, Russell L; Goldman, Lee. Medicina
Interna, ed. v 1, p.1268; Rio de Janeiro: Elsevier,2014
"As manifestações crônicas da esplenectomia consistem em variação acentuada no tamanho e na forma dos
eritrócitos (anisocitose, pecilocitose), bem como presença de Corpúsculos de Howell - Jolly (remanescentes
nucleares)..." Harrison; Medicina Interna; 17 ed, v 1, p. 375; Rio de Janeiro: MacGraw -Hill, 2008.
DATA RESP.:

13/12/2017

RESPOSTA
Recurso indeferido. A presente fase recursal é exclusivamente para questões relativa à divulgação do Resultado
Preliminar do Processo Seletivo Simplificado 001/2017, e não sobre questões de provas escritas, para esta
matéria já houve o prazo recursal que foi nos dias 05 e 06/12/2017, conforme Edital Complementar nº 05, por
esta razão, não será analisado o mérito do recurso.

