Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

RESPOSTA
A AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON, representado pelo Presidente Senhor JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES, torna público o resultado dos recursos devidamente apresentados,
referentes ao Processo Seletivo Simplificado - PSS, processo administrativo nº 0015.455949/2019-01, regido pelo EDITAL N. 001/2019/IDARON-GRH, de 05 de novembro de 2019, conforme tabelas abaixo:

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
CANDIDATO

1

2
3

Flebson
Montalvão de
Almeida

Antônio
Henrique
Magatti
Fernandes
Fernanda
Beatriz Messias
Bavaresco

RECURSO APRESENTADO
Experiência profissional na área exigida: Declaração
da Prefeitura Municipal de Colorado Do Oeste - 3
meses
Pós graduação na área exigida: Mestrado em Ciências
Veterinárias
Estágio na área exigida: Estágio na Embrapa Gado de
Leite
Curso na área exigida, modalidade livre: Introdução à
HACCP (40 horas); Inspeção de Alimentos de Origem
Animal (160 horas)
Curso na área exigida, modalidade livre: Boas Práticas
no Serviço de Alimentação (40 horas)

FUNDAMENTAÇÃO DA COMISSÃO
Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta a exigida no Edital.

Indeferido

Os cursos apresentados estão em desacordo com o item 4.6 do Edital, pois não somam mais de 240 horas exigidos para a categoria 'modalidade livre'.

Indeferido

O curso livre apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O requerente alega que a comissão deveria informar
o documento faltante e que o processo de seleção se Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” e 3.5 do Edital.
baseia no melhor desempenho.
Experiência profissional na área exigida: Declaração
da IDARON
Curso presencial na área exigida: Treinamento
Supervisionado em Inspeção Sanitária de Produtos de
Origem Animal - Abate de Bovinos.
Curso presencial na área exigida: Capacitação
Específica sobre o Programa Nacional de Sanidade
Equídea.
Curso presencial na área exigida: Curso de Sanidade
de Peixes e Coleta de Amostras para Diagnóstico
Curso presencial na área exigida: Curso sobre
pelagem e resenha de equídeos.
Curso presencial na área exigida: Curso de pelagem,
padronização de resenhas e emissão de GTA em
equídeos
Estágio na área exigida: Declaração de Estágio na
IDARON
Curso na área exigida, modalidade livre: Preparatório
para o concurso do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - EAD

PARECER
FINAL

Indeferido

A experiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.6 do Edital (critério: acima de 02 anos).

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

O curso apresentado está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "c" do Edital.

Indeferido

O curso apresentado está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "c" do Edital.

Indeferido

O curso apresentado está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "c" do Edital.

Indeferido

O curso apresentado está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "c" do Edital.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido
Deferido

4

5

6

Recurso referente a não publicação do parecer de Experiência profissional: Declaração de experiência profissional emitida pela IDARON, totalizando 702 dias trabalhados (Deferido) até o dia da inscrição
pontuação e se a lista for publicada, prorrogar por 3 no presente certame (categoria: 01-02 anos); Cursos presensicais na área exigida: Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal - Abate de Bovinos
dias a o recurso.
(40 horas - Deferido), Capacitação Específica sobre o Programa Nacional de Sanidade Equídea (03 horas - Indeferido), Curso de Sanidade de Peixes e
Coleta de Amostra para Diagnóstico (38 horas - Indeferido), Curso sobre Pelagens e Resenha dos Equídeos (12 horas - Indeferido), Curso de Pelagem,
Padronização de Resenhas e Emissão de GTA em Equídeos (16 horas - Indeferido), totalizando 40 horas (categoria: 40-120 horas); Curso na área exigida,
modalidade livre: Curso Preparatório para o Concurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - EAD, totalizando 304 horas - Deferido
(categoria: acima de 240 horas); e Estágio na área exigida: Declaração de Estágio na IDARON, totalizando 2.080 horas - Deferido (categoria: acima de
240 horas) = Totalizando 50 pontos. Os títulos indeferidos estão em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "c" do Edital.
Experiência profissional na área exigida: Declaração Após revisão da comprovação de experiência profissional, foi reclassificado para a categoria 'Acima de 2 anos', conforme pontuação prevista no item
da SEDAMA
4.6 do Edital.
Experiência profissional na área exigida: Declaração
Valor requerido incluído na pontuação publicada.
da Socabritos Empreendimentos Rurais LTDA
Experiência profissional na área exigida: Declaração
A declaração apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se à área distinta a exigida no Edital.
da Secretaria Municipal de Saúde
Pós-graduação na área exigida: Declaração de
conclusão de curso de especialização em Vigilância A especialização apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.
Sanitária
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso de
Valor requerido incluído na pontuação publicada.
Inspeção de Tecnologia de Carnes e Derivados.
Curso na área exigida, modalidade livre: Certificado
Valor requerido incluído na pontuação publicada.
do Curso de Inspeção de Carnes
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso de
Coleta de Medula Cervical como Material para Valor requerido incluído na pontuação publicada.
Diagnóstico Laboratorial da Raiva
Curso na área exigida, modalidade livre: Treinamento
em Métodos de Diagnósticos e Controle da Brucelose
Valor requerido incluído na pontuação publicada.
e Tuberculose Animal e de Noções em Encefalopatias
Espongiforme Transmissíveis.
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso Básico
Francisco José
O curso apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.
em Vigilância Sanitária
Teixeira
Curso
na
área
exigida,
modalidade
livre:
Curso
Básico
Benevides
O curso apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.
de Vigilância Sanitária
Curso presencial na área exigida: Curso de Vigilância
O curso apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.
Sanitária de Produtos Relacionados a Saúde.
Estágio na área exigida: Estágio extracurricular na
área de manejo nutricional, sanitário e inseminação
Em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "e" e item 4.10 do Edital.
artificial de caprinos e ovinos - Granja Milagre. 200
horas
Estágio na área exigida: Estágio extracurricular na
área de manejo nutricional, sanitário e inseminação
Em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "e" e item 4.10 do Edital.
artificial de caprinos e ovinos - Granja Milagre. 240
horas
Estágio na área exigida: Estágio extracurricular na
área de manejo nutricional, sanitário e inseminação
Em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "e" e item 4.10 do Edital.
artificial de caprinos e ovinos - Granja Milagre. 144
horas
Estágio na área exigida: Estágio extracurricular na
área de manejo nutricional, sanitário e inseminação
Em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "e" e item 4.10 do Edital.
artificial de caprinos e ovinos - Granja Milagre. 176
horas
Estágio na área exigida: Declaração de estágio no
O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.
Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução
Recurso sobre a apresentação de títulos nas
O Edital não contempla somatória de títulos nesta categoria. A somatória requerida está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital, sendo
catagorias de especialização e mestrado requerendo
considerado apenas o título de maior valor (mestrado).
Sheyla Moreira
o somatório de ambas as pontuações.
Gonçalves
Recurso sobre a contabilização de título de
Após revisão dos títulos, foi reclassificado o título para a categoria 'mestrado', de acordo com item 4.6. do Edital.
especialização e não contabilização do mestrado

Deferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido

Indeferido

Indeferido
Indeferido
Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido
Indeferido
Deferido
Indeferido

Wdson
Francisco
Silva
7
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Recurso solicitando recontagem de pontuação com Apresentação de documentos em desacordo com o item 3.4 e Anexo I do Edital e Comunicado 01 (site IDARON). Reavaliação dos documentos
da base na nova documentação apresentada
apresentados no ato da inscrição e não houve alteração da pontuação publicada.

Recurso solicitando que seja computado um
Juliane
de certificado de estágio, apresentando um documento
Souza Moreira com as atividades desenvolvidas com a data de
20/12/2019.
Estágio na área exigida: Indústria Parati Ltda (Unidade
Averama)
Estágio na área exigida: "ProduTerra A&V Consultoria
Junior"
Jacqueline
Midori Ono
Estágio na área exigida: área de Inspeção de Produtos
de Origem Animal.
Experiência profissional na área exigida: Declaração
da IDARON (13 meses)
Experiência profissional na área exigida: Anotação de
Responsabilidade Técnica Castro e Magalhães LTDA
Experiência profissional na área exigida: Anotação de
Responsabilidade Técnica Supermercado DB LTDA
Experiência profissional na área exigida: Anotação de
Responsabilidade Técnica Supermercado DB LTDA
Experiência profissional na área exigida: Anotação de
Responsabilidade Técnica A.C.lima - ME
Pós graduação na área exigida: Pós Graduação Latu
Sensu em inspeção Veterinária
Matheus Bruno Estágio na área exigida: Estágio Curricular Obrigatório
Freire da Silva
na Área da Garantia da Qualidade do frigorífico JBS
S/A
Estágio na área exigida: Estágio Extracurricular no
Frigorífico Abate de Bovinos São Sebastião - Correia e
Moura LTDA
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso Livre
de Alimentação Animal Bovino (300 horas); Manejo
Alimentar de Bovino de Leite (220 horas)
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso
Inspeção de Alimentos de Origem Animal (80 horas);
Bovinocultura (220 horas)
Leidiane
Documentação Exigida (diploma de graduação):
Maximiano de
Termo de Declaração de Estudante
Cerqueira
Documentação Exigida (carteira de trabalho)
Evanilce Esteves
Pós-graduação na área exigida: Requerimento de
de Oliveira
Solicitação de 2ª via de históriico escolar à UNIRON
Recurso solicitando que a Ata de defesa do mestrado
seja aceito para contabilizar pontuação.
Experiência profissional na área exigida: Contrato de
Marilia Vitoria
Responsabilidade Técnica
Recurso informando que enviou todos os
documentos, cursos e estágios solicitados
Tiago Pergher Pós graduação na Área: Pós Graduação em Defesa
Pinto
Sanitária Animal
Curso na área exigida, modalidade livre: Curso Boas
Práticas de Fabricação de ração - BPF implementação
e Gestão (27 horas); Curso de Industrialização de
Rações (63 horas); Atualização em Assuntos
Regulatórios - alimentação animal (18 horas); Como
montar uma fábrica de ração em seu município.

Apresentação de documentos em desacordo com o item 3.4 e Anexo I do Edital e Comunicado 01 (site IDARON).

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Após revisão da comprovação de experiência profissional, foi reclassificado para a categoria '01 a 02 anos', conforme pontuação prevista no item 4.6 do
Edital.

Deferido

A experiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

A experiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

A experiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

A experiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O título apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Os cursos modalidade livre apresentados estão em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Em desacordo com o item 3.1.2.1, alínea "f" do Edital.

Indeferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” do Edital.

Indeferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.3, alínea “b” do Edital.

Indeferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” do Edital.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Os cursos modalidade livre apresentados estão em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido
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Bárbara
Fantin

Souza

Brígida Gabriela
de Jesus Sales

Rodrigo
16 Gonçalves
Souza

de

Claudiani
17 Venâncio
Machado

18

Adriana Tenório
Cavalcante

Curso na área exigida, modalidade livre: PisciculturaMelhoramento
Estágio na área exigida: Estágio Curricular Zoopet
Rações
Experiência profissional na área exigida: Declaração
de experiência profissional no C.E. P. Pinto Pet Center
- ME
Curso presencial na área exigida: Curso de
diagnóstico, tratamento e claudicações no cavalo
atleta.
Estágio na área exigida: Estágio Extracurricular no
Hospital Veterinário de Grandes Animais da UnB (220
horas)
Estágio na área exigida: Estágio Extracurricular no
Hospital Veterinário do Primeiro Regimento da
Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência
(400 horas)
Estágio na área exigida: Estágio Supervisionado
Obrigatório na Estação Experimental de Arco
Verde/IPA na área de Reprodução em Bovinos
Leiteiros (424 horas)
Experiência profissional na área exigida: Estágio no
SIF 4334
Pós graduação na Área: Certificado do Curso
Introdução à Vigilância Sanitária (100 horas)
Curso na área exigida, modalidade livre: Manejo
Sanitário e Qualidade do Leite (30 horas).
Curso presencial na área exigida: Interpretação dos
requisitos a HACCP/APPCC (20 horas); Curso de
Interpretação da Norma BRC versão 7 (16 horas),
Programa Nacional de Sanidade Equídea (2 horas)
Estágio na área exigida: Estágio na Agência Idaron
Estágio na área exigida: Inspeção Sanitária no SIF 791
(200 horas); Inspeção Sanitária no SIF 4334 (240
horas)
Recurso alegando que o município escolhido foi
Cujubim, porém, na publicação consta Corumbiara.
Recurso alegando que no parágrafo onde menciona a
carteira de trabalho, a mesma só seria necessária se
tivesse alguma experiência profissional
Experiência profissional na área exigida: Declaração
de experiência profissional na Idaron (acima de 2
anos)

Elisângela
da
Documentação Exigida (carteira de trabalho)
Silva Barbosa
Maycon Ângelo
20 dos
Santos Documentação Exigida (carteira de trabalho)
Nogueira
19

O título apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

A eperiência profissional apresentada está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O curso apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no edital.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

O estágio apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital.

Indeferido

A "experiência profissional" apresentada está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "a" do Edital. Estágio não é considerado como experiência
profissional, tendo sido considerado na categoria 'estágio'.
O título apresentado está em desacordo com o item 3.1.2.3, alínea "b" do Edital. Refere-se a área distinta à exigida no Edital e não se enquadra na
categoria 'Especialização'.

Indeferido
Indeferido

O certificado apresentado está em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Carga horária inferior à solicitada para pontuação.

Indeferido

Os certificados apresentados estão em desacordo com o item 4.5 e 4.6 do Edital. Carga horária inferior a solicitada para pontuação.

Indeferido

Valor requerido incluído na pontuação publicada.

Indeferido

Após revisão das comprovações de estágio, foi reclassificado o estágio para a categoria 'Acima de 240 horas', de acordo com item 4.6. do Edital.

Deferido

Após revisão da ficha de inscrição, foi realizada alteração para o município de Cujubim.

Deferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” do Edital.

Indeferido

Após revisão da comprovação de experiência profissional, foi reclassificado para a categoria 'Acima de 02 anos', conforme pontuação prevista no item
4.6 do Edital.

Deferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” do Edital. Documento enviado anexo ao recurso não foi avaliado por
estar em desacordo com o item 3.4 e Anexo I do Edital e Comunicado 01 (site IDARON).

Indeferido

Ratifica-se a desclassificação pelo descumprimento do item 3.1.2.1, alínea “e” do Edital. Documento enviado anexo ao recurso não foi avaliado por
estar em desacordo com o item 3.4 e Anexo I do Edital e Comunicado 01 (site IDARON).

Indeferido

Porto Velho, 26 de dezembro de 2019.

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Margarete Eliane Garbellini Aprigio, Gerente, em 30/12/2019, às 10:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Emanuela Panizi de Souza, Fiscal, em 30/12/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Dalmo Bastos Sant Anna, Fiscal, em 30/12/2019, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ney Carlos Dias de Azevedo, Fiscal, em 30/12/2019, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ROCHA PERES, Presidente, em 30/12/2019, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 9537006 e o código CRC 5E9DA2A3.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0015.455949/2019-01

SEI nº 9537006

