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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO 

EDITAL Nº 01/2021 

ATA Nº 07/2021 

- Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no Centro 
Administrativo Jovino Alzemiro Vieira, sito a Avenida Central, 89, Centro, em Dom 
Pedro de Alcântara/RS, reuniram-se os substitutos da Comissão de Avaliação do 
Processo Seletivo Simplificado eis que os titulares nomeados pela Portaria nº 
55/2021, se declararam impedidos, assim, foram substituídos pelas servidoras Ana 
Cristina Mello de Oliveira, Fabiana Hertzog Dimer e Vinicia Dimer Biasi, para os 
cargos de Enfermeiro 20h e Enfermeiro 40h. Inicialmente a Comissão com estes três 
membros definiu que os parâmetros utilizados serão os mesmos já ditos nas atas 
anteriores. Quando aos indeferimentos, a comissão constatou junto à tesouraria que 
alguns candidatos não realizaram o pagamento da inscrição, desta feita, sem maior 
análise suas inscrições não foram homologadas. Relativamente às demais 
inscrições não homologadas, a comissão torna público por esta ata a motivação de 
tal decisão. Enfermeiro 20h: Camila Peters Pacheco, não estava assinado o 
currículo constante no Anexo II; Clarice Raupp Evaldt, apresentou somente a 2ª 
folha do currículo constante no Anexo II; Natalia Bernst Cardoso, não apresentou 
certidão de quitação eleitoral; Sarah Silva Pereira, não apresentou certidão de 
quitação eleitoral; Ricardo Magnus Lippert, não apresentou quitação das obrigações 
militares. Enfermeiro 40h: Mariá de Matos Justo, não anexou documentação; Natalia 
Bernst Cardoso, não apresentou certidão de quitação eleitoral; Paulo Rodrigo 
Buhler, não juntou uma das folhas do currículo constante no Anexo II; Rosana Leffa 
da Luz, não assinou o currículo constante no Anexo II. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, passando-se a listagem ao Prefeito Municipal para que seja 
publicado edital de publicação, abrindo-se prazo para recurso, 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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