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- Aos dez dias do junho do ano de dois mil e vinte e dois no Centro Administrativo
Jovino Alzemiro Vieira reuniram-se os membros da Comissão do Processo Seletivo
Simpliícado devidamente nomeada. lnicialmente foi convidada novamenle a
servidora Ana Cristina de Mello de Oliveira para substituir no ato à servidora Patrine
Justo Lumertz que encontra-se enferma. Na pauta do dia foi realizada a análise dos
currículos fazendo-se as seguintes considerações: PROFESSOR DE EDUCACÃO
FÍSICA. Candidata Eduarda Francielê Winck apresentou somente comprovante de
trabalho como auxiliar de desenvolvimento infantil em escola, todavia, a Comissão
entendeu não ser na área de atuaçáo da docência da disciplina de Educação Física,
motivo pelo qual não lhe Íoram atÍibuÍdos pontos. Total: 0 pontos; Candidata
Marielv Model Lum êÍfz dâ Côstâ Apresêntou um curso de duraçáo mínima de 30h,

um de 60h e outro de 120h, o que lhe conferiu 3 pontos. Comprovou tempo de

experiência na área de atuação superior a três meses ganhando mais 3 pontos.

Total: 6,0 pontos. Candidato MaurÍcio Bernst de Souza náo apresentou

documentaçáo para pontuaÉo. Total: o pontos. TÉcNlCO EM ENFERMAGEM.

Candidata An roline Vida ntou 2 cursos com duração mínima de
'120h. Total: 4 pontos. Candidata Bernadete Roldâo anotou no cuÍrÍculo do "Anexo

ll'teÍ realizado um curso com 120h, um dê 150h ê outro com 230h na área de

atuação, todaviã não apresentou os respectivos certiÍlcados, por esse motivo não

pontuou no quesito. Comprovou atuaçáo efetiva na área de atuaçáo por mais de

vinte e quatro meses, o que lhe conferiu 12 pontos. Total: í2 pontos. Cêndidata

Elizete da Silva Behnck; apresentou três cursos com duraçáo mínima de 30h, sendo

lhe atribuído 1,5 pontos. Total: '1,5 pontos; e candidata Pi§q!llEi!1c!@u!
apresentou dois cursos na área de atuaçáo com duração mínima de 30h, o que lhe

conferiu 1 ponto. Comprovou atividade na área de atuação de um ano seis meses e

quatro dias, na Íorma do item "6.7" do Edital convocatório que diz que "a pontuação

de tempo de experiência no serviço público ou pÍivado será pela soma de todo o

tempo de experiência do candidato, sêndo enquadrado somente em um dos

campos, isto é, somente se considerará o tempo total, desta fêita, o candidato

poderá obter somente uma das notas por experiência', assim lhe foi atribuído mais I
pontos. Total í0,0 pontos. Por ím, a comissão repassou a listagem e as notas ao

Prefeito Municipal parâ edição de Edital com a publicação da respectiva análise.

Nada mais havendo a tratar foi enceríada a reuniáo, da qual foi lavrada a presentê

ata, da qual depois de lida e aprovada será assinada por todos os me
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