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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 

03/2021 – EDITAL DE ABERTURA 13/2021 

 

 

ATA Nº 32/2021. 

 

 

- Aos seis dias do mês do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um no 

Centro Administrativo Jovino Alzemiro Vieira reuniram-se os membros da Comissão 

do Processo Seletivo Simplificado 03/2021 devidamente nomeada. Na pauta a 

análise dos currículos e a pontuação dos candidatos, onde a comissão fez as 

seguintes considerações: Nutricionista - Patrícia Machado: Apresentou pós-

graduação, o que lhe conferiu 5 pontos, quanto aos cursos, a efetividade em quatro 

de duração mínima de 30 horas e um de 60 horas, o que lhe deu mais 3 pontos. 

Quanto ao tempo de experiência comprovou somente sete meses e doze dias, o que 

lhe somou mais 6 pontos. Total: 14 pontos. Professor de Ciência Naturais -  

Silviani Pacheco Trajano: Apresentou pós-graduação, o que lhe conferiu 5 

pontos.Total: 5 pontos. Professor de História – Laila Dimer Piletti: Apresentou 

duas pós-graduações, o que lhe conferiu 10 pontos, quanto aos cursos, a efetividade 

em quatro de duração mínima de 30 horas e três de 60 horas, o que lhe deu mais 5 

pontos. Quanto ao tempo de experiência, a atividade alegada faz parte do currículo 

da graduação em história, por isso não foi considerada para fins de pontuação. 

Total: 15 pontos. Professor de Língua Inglesa – Pricila Magnus Santos: 

Apresentou uma pós-graduações, o que lhe conferiu 5 pontos; quanto aos cursos, 

demonstrou a efetividade em um com mais de 180 horas, o que lhe deu mais 3 

pontos. Quanto ao tempo de experiência, juntou atestado comprovando atividade 

por um ano, sete meses e nove dias, o que lhe conferiu mais 9 pontos. Salienta-se 

que a atividade alegada junto ao município de Três Cachoeiras não foi comprovada, 

pois o contrato não demonstra de forma inequívoca que o serviço foi prestado no 

período previsto, por isso não foi considerado para fins de pontuação. Total 17 

pontos.  Professor de Língua Portuguesa – Lucas Espíndola Teixeira: 

Apresentou efetividade em um curso 60 horas, um de 120 horas e outro com 180 

horas, o que lhe conferiu 6 pontos. Total: 6 pontos. Professor de Matemática – 

Samara Schutz Hendler: Alegou tempo de experiência, todavia não comprovou. 

Total: 0 pontos. Operário Especializado – Valcir Mengue Bittencourt: 

Relativamente ao tempo de experiência comprovou atividade superior a três meses 

na área de atuação, o que lhe somou 3 pontos. Total: 3 pontos. Após verificou-se 

que restava somente a avaliação para o cargo de Professor de Educação Física, do 

qual a compenente da comissão Patrine Justo Lumertz previamente se disse 

impedida de participar, motivo pelo qual se retirou da sala, convidando-se em 

substituição a servidora Ana Cristina Mello de Oiveira para os trabalhos, assim 

sendo teve-se: Professor de Educação Física - Diênifer Leal Moraes: Apresentou 

pós-graduação, o que lhe conferiu 5 pontos, quanto aos cursos, a efetividade em 
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três de duração mínima de 30 horas o que lhe deu mais 1,5 pontos. Quanto ao 

tempo de experiência comprovou um ano oito meses e seis dias, salientando-se que 

o período laborado concomitantemente em lugares distintos não é computado, 

assim, somou mais 9 pontos. Total: 15,5 pontos. Mariely Model Lumertz da 

Costa: Apresentou, quanto aos cursos, a efetividade em um de duração mínima de 

30 hora um com duração de 60h e outro de mais de 120h, obtendo 3,5 pontos. 

Salienta-se que os cursos com carga horária inferior a 30h não dão pontuação, 

assim como o de Inglês Básico não foi considerado da área de atuação. Total: 3,5 

pontos. A comissão encerrou a avaliação e encerrou a reunião, da qual foi lavrada a 

presente ata, passando as informações ao prefeito municipal para edição de edital 

de divulgação das notas. 
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