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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 

EDITAL 01/2022 

 

ATA Nº 06/2022. 

 

- Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois no Centro 

Administrativo Jovino Alzemiro Vieira reuniram-se os membros da Comissão 

Provisória do Processo Seletivo Simplificado devidamente nomeada. Na pauta a 

análise dos currículos e a pontuação dos candidatos.  Passando a análise dos 

currículos se fez as seguintes considerações: Psicólogo: Angela Carlos Benetti, 

juntou comprovante de duas pós-graduações lato sensu, somando 10 pontos. 

Anexou comprovante de 4 cursos com duração mínima de 30 horas, somando 2 

pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 60 horas, 

somando 4 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 120 

horas, somando 8 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima 

de 180 horas, somando 12 pontos. Comprovou período superior a 24 meses de 

tempo de experiência, somando 12 pontos. Total: 48 pontos. João Antônio 

Cardoso Valim, anexou comprovante de 4 cursos com duração mínima de 30 

horas, somando 2 pontos. Juntou o comprovante de 2 cursos com duração mínima 

de 120 horas, somando 4 pontos. Total: 4 pontos. Julsane Chefer Cardoso, juntou 

comprovante de uma pós-graduações lato sensu, somando 5 pontos. Anexou 

comprovante de 4 cursos com duração mínima de 30 horas, somando 2 pontos. 

Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 60 horas, somando 4 

pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 120 horas, 

somando 8 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 180 

horas, somando 12 pontos. Comprovou período superior a 24 meses de tempo de 

experiência, somando 12 pontos. Total: 43 pontos. Luziane Goulart Barbosa, 

juntou comprovante de duas pós-graduações lato sensu, somando 10 pontos. 

Anexou comprovante de 4 cursos com duração mínima de 30 horas, somando 2 

pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 60 horas, 

somando 4 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 120 

horas, somando 8 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima 

de 180 horas, somando 12 pontos. Comprovou período superior a 24 meses de 

tempo de experiência, somando 12 pontos. Total: 48 pontos. Renata da Rosa Leffa, 

juntou comprovante de duas pós-graduações lato sensu, somando 10 pontos. 

Anexou comprovante de 4 cursos com duração mínima de 30 horas, somando 2 

pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 60 horas, 

somando 4 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima de 120 

horas, somando 8 pontos. Juntou o comprovante de 4 cursos com duração mínima 

de 180 horas, somando 12 pontos. Comprovou período superior a 12 até 24 meses 

de tempo de experiência, somando 9 pontos. Total: 45 pontos. Assistente Social: 

Iasmini Agostinho Constante, juntou comprovante de uma pós-graduação lato 

sensu, somando 5 pontos. Anexou comprovante de matrícula de pós-graduação em 
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MBA em Gestão e Políticas Públicas Municipais, todavia sem comprovante de 

conclusão do curso, não pontuando em relação a este curso. Anexou comprovante 

de 4 cursos com duração mínima de 30 horas, somando 2 pontos. Juntou o 

comprovante de 4 cursos com duração mínima de 60 horas, somando 4 pontos. 

Juntou o comprovante de 1 curso com duração mínima de 120 horas, somando 2 

pontos. Anexou comprovante do curso de Mercados Institucionais para a Agricultura 

Familiar, todavia o curso não pe especializado na área de atuação da função, não 

pontuando. Juntou o comprovante de 2 cursos com duração mínima de 180 horas, 

somando 6 pontos. Juntou comprovante de curso de Técnico em Administração, 

todavia este curso refere-se à escolaridade, não podendo ser pontuado em 

duplicidade. Comprovou período mínimo de 3 meses até 6 meses de tempo de 

experiência, somando 3 pontos, Juntou comprovante de período superior a 12 até 24 

meses de tempo de experiência, porém sendo em cargo de estágio, não sendo 

computado para este fim. Total: 25 pontos. Verônica Dörr Jordão Pacheco, juntou 

comprovante de duas pós-graduações lato sensu, somando 10 pontos. Anexou 

comprovante de 1 curso com duração mínima de 30 horas, somando 0,5 pontos. 

Indicou no Anexo II que possuía o curso de Prevenção ao Suicídio de 30 horas, 

porém, não anexou comprovante do mesmo, logo não pontuado. Juntou 

comprovante do curso de Abordagem domiciliar de pacientes em cuidados 

paliativos, todavia, no referido comprovante não está indicado a carga horário e o 

nome do aluno do curso, consequentemente, não pontuado. Comprovou período 

superior a 24 meses de tempo de experiência, somando 22,5 pontos. 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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