ATA Nº 02 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 002/2019
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na
Prefeitura Municipal de Colinas, reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria nº
1820-03/2019, a fim de avaliar as pontuações dos títulos apresentados pelas candidatas a Auxiliar
de Saúde Bucal inscritas no Processo Seletivo Simplificado para a contratação emergencial. Após a
identificação das candidatas e a totalização das notas, segue abaixo a pontuação das candidatas
inscritas:
PONTUAÇÃO E RANKING
Processo Seletivo 02/2019

Insc..

Nome

Auxiliar de Saúde Bucal

CPF

Data de
Nascimento

Total
de
Pontos

Formação /
Habilitação

Cursos Experiência Classificação

1

Fabiana dos Santos
Dutra

827.049.530-15

05.07.1983

3,5

0,5

-

2

Scheila Kremer Cassal

019.404.070-44

29.09.1990

0,5

0,5

-

3,0

1º Lugar
2º Lugar

Sendo assim abre-se o prazo recursal de dois dias. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
reunião e para constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos presentes a este ato público.
Colinas, 12 de junho de 2019.

Membros da Comissão:

________________________
Ana Paula Jasper

___________________________ _______________________
Clara Luiza Krug
Flademir Saling

PLANILHA DE PONTUAÇÃO
Nome: Fabiana dos Santos Dutra

Data de Nasc.: 05.07.1983

Critérios
1- Habilitação
- Formação com habilitação específica com registro em órgão
competente.
- Pós-Graduação em nível de Especialização em andamento na
área de atuação.
- Pós-Graduação em nível de Especialização concluída na área de
atuação.
2- Cursos, Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas,
Congressos, Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos,
Palestras, Semanas Acadêmicas, Oficinas (total acumulado)
- até 10 horas

Pontuação
0,5
-

-

- de 11 horas a 30 horas

-

- acima de 30 horas

-

3- Experiência profissional na área de atuação na iniciativa
privada (total acumulado)
- até um ano

-

- de um ano até três anos

-

- mais de três anos

3,0

4- Experiência profissional na área de atuação, em órgãos
públicos (total acumulado)
- até um ano

-

- de um ano até três anos

-

- mais de três anos

-

TOTAL

3,5

Membros da Comissão:

________________________
Ana Paula Jasper

___________________________ _______________________
Clara Luiza Krug
Flademir Saling

PLANILHA DE PONTUAÇÃO
Nome: Scheila Kremer Cassal

Data de Nasc.: 29.09.1990

Critérios
1- Habilitação
- Formação com habilitação específica com registro em órgão
competente.
- Pós-Graduação em nível de Especialização em andamento na
área de atuação.
- Pós-Graduação em nível de Especialização concluída na área de
atuação.
2- Cursos, Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas,
Congressos, Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos,
Palestras, Semanas Acadêmicas, Oficinas (total acumulado)
- até 10 horas

Pontuação
0,5
-

- de 11 horas a 30 horas
- acima de 30 horas
3- Experiência profissional na área de atuação na iniciativa
privada (total acumulado)
- até um ano
- de um ano até três anos
- mais de três anos
4- Experiência profissional na área de atuação, em órgãos
públicos (total acumulado)
- até um ano
- de um ano até três anos
- mais de três anos
TOTAL

0,5

Membros da Comissão:

________________________
Ana Paula Jasper

___________________________ _______________________
Clara Luiza Krug
Flademir Saling

