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37869 ALISSON RODRIGO CANDIDO DE OLIVEIRA

Reforça-se a imparcialidade da FURB e sua banca avaliadora. Nesse sentido, a alegação de
tratamento diferenciado e humilhante é descabida. Ainda assim, o candidato está certo em
apontar equívoco da banca ao se referir, de maneira nominal, ao outro candidato presente ao
reclamante. Contudo, expressa-se que tal lapso não prejudicou o desenvolvimento da prova. O
requerente também questiona a nota final do candidato presente em sua avaliação. Ratifica-se
que houve incorreção na divulgação do resultado final, uma vez que o item 26.17.1.6 é claro em
relação à desclassificação caso o candidato demonstre conhecimento insuficiente. Ao que
compete à análise de desempenho do solicitante observaram-se faltas médias em relação à
verificação do equipamento, na habilidade ao operar o equipamento, bem como no
aproveitamento do equipamento e produtividade. Tais déficits, considerados no item 26.17.1, do
edital, compuseram a nota final do reclamante. Isso exposto, a banca ratifica o conceito final
divulgado.

INDEFERIDO

37445 EDUARDO PIRES DA FONSECA

O motoristade ambulância, considerada uma de suas principais funções - salvar vidas -,
necessita possuir características emocionais e físicas para o desenvolvimento de suas funções.
Isso posto, ao que compete às habilidades emocionais exigidas está o controle da ansiedade,
diante das premências, emergências e urgências. Nesse sentido, também considerada a
agilidade para se chegar a locais de difícil acesso, ao que se destina ao carregamento e
transporte, é essencial que se saiba avaliar os riscos que envolvem o acidente, o local e a vítima.
Ao encontro disso, o motorista deverá saber lidar com a limitação de equipamentos, tanto quanto
terá que lidar com condições extremas e fisiológicas do ambiente do acidente ou ainda saber
como agir em espaço físico limitado, como o da maca, por exemplo. Diante do exposto e
ponderado o desempenho do candidato naquela ambiência, mantem-se a nota divulgada e
ratifica-se o indeferimento do pedido.
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