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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

EDITAL Nº 01/2021 

ATA Nº 02/2021 

- Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e 
trinta minutos, no Centro Administrativo Jovino Alzemiro Vieira, sito a Avenida 
Central, 89, Centro, em Dom Pedro de Alcântara/RS, reuniram-se os membros da 
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplifica nomeada pela Portaria nº 
55/2021. Na pauta a homologação das inscrições. Inicialmente a Comissão 
constatou que o número de inscritos foi significante, o que ocasionou que o 
lançamento da arrecadação dos valores referentes às inscrições pelo setor de 
Tributos e pela Tesouraria demorasse mais que o previsto para ser realizado, por 
isso, decidiram solicitar a prorrogação da decisão quanto à homologação das 
inscrições para o próximo dia, mudando desta forma todo o cronograma do 
Processo Seletivo Simplificado previsto no Anexo III do Edital 01/2021. O pedido vai 
encaminhado ao prefeito para análise e deferimento. Em ordem sucessiva, a 
Comissão analisou a listagem dos inscritos, sendo que de pronto o membro Jaime 
Mattos Bernsts se declarou impedido de qualquer análise dos candidatos para o 
Cargo de Enfermeiro de 20h e 40h, Operador de Máquinas e Motorista. O membro 
Patrine Justo Lumertz se declarou impedida de análise dos cargos de enfermeiro 
20h e 40h e motorista; ao passo que o membro André Oliveira Schwanck declarou 
impedimento para apreciação dos cargos de enfermeiro 20h e 40h e monitor do 
transporte escolar. Esta decisão será encaminhada ao prefeito para que providencie 
as respectivas substituições dos membros para o substituto realize o exame dos 
candidatos dos cargos acima referidos nos termos do Art. 4º, parágrafo único do 
Decreto Municipal nº 23/2021. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos membros da comissão, 
devendo ser publicada no mural de recados da Prefeitura Municipal e na página de 
internet do Município para publicidade do ato. 
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