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ATA DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

DO RESULTADO PARCIAL 

REFERENTE EDITAL TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2020 

 

1ª ETAPA – RESULTADO PARCIAL 

 

Às 08:30hs do dia 18 de março de 2018, reuniram-se na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Treze Tílias, situada na Praça Andreas Thaler nº 25 a Comissão de 

Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2020, legalmente constituída pela Portaria 

nº 038/20 de 09 de março de 2020, a fim de analisar a documentação encaminhada pelos 

candidatos de acordo com as exigências do Edital 03/2020 de 10 de março de 2020, que trata 

da contratação temporária, emergencial e de excepcional interesse público de Enfermeiro(a), a 

fim de suprir a falta do profissional junto ao setor de saúde levando em consideração o 

afastamento da servidora titular que se encontra em tratamento médico (Auxílio doença). 

Dando início aos trabalhos, a servidora Sirlene Schneider, responsável pelo 

processo de inscrição (recebimento das Fichas de Inscrição (Anexo II) bem como dos respectivos 

envelopes) junto a Unidade de Saúde do Município no período de 11/03/2020 à 17/03/2020 

informou aos membros da comissão que foram formalizadas 10 (dez) inscrições, conforme 

demonstra o Protocolo de recebimento de documentação devidamente assinado e carimbado.  

Na continuidade foram passados a todos os presentes as Fichas de Inscrição (Anexo 

II) juntamente com os respectivos envelopes para verificação do lacre (fechamento) e para que 

fossem individualmente assinados pela Comissão. Por ordem crescente do protocolo de 

inscrição, foi aberto na presença de todos, 01 (um) envelope por vez e imediatamente 

preenchido o seu respectivo “Formulário para pontuação de títulos e horas de cursos – Edital nº 

03/2020”. Seguindo este trâmite até a abertura do envelope do último candidato inscrito. 

Com os “Formulários para pontuação de títulos e horas de cursos” devidamente 

preenchidos, conferidos e assinados pela comissão iniciou-se o levantamento\análise entre eles 

para verificação do 1º critério de classificação, que é a “somatória da pontuação” (Títulos + 

Horas cursos).  
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Em 1º lugar classificou-se a Sra. Nádia Rubia Heylmann Selbach totalizando na 

somatória de pontuação 06 (seis) pontos. Na sequência verificou-se empate entre 04 (quatro) 

candidatos que totalizaram 03 (três) pontos cada, sendo eles - Jéssica Michela Bartholamey; - 

Cristina Boff; - Mariani Aparecida Barp e Douglas Gonçalves. 

Como houve empate na somatória da pontuação em obediência ao artigo 6 do 

Edital nº 03/2020 passou-se a análise do “maior tempo de serviço prestado no cargo de 

enfermeiro” conforme preconiza a opção “a” do art. 6.2 sendo assim classificado: 

- Douglas Gonçalves com 2.147 dias o que lhe confere o 2º lugar na classificação geral; 

- Cristina Boff com 2.006 dias o que lhe confere o 3º lugar na classificação geral; 

- Jéssica Michela Bartholamey com 1.766 dias o que lhe confere o 4º lugar na classificação geral; 

- Mariani Aparecida Barp com 1.189 dias o que lhe confere o 5º lugar na classificação geral; 

Na sequência verificou-se novamente um empate na somatória da pontuação entre 05 (cinco) 

candidatos que totalizaram 01 (um) ponto cada, sendo eles – Crislaine Aparecida Prado; - Clair 

Maria Correa; - Andreia Brancalione; - Laryssa I. Correia da Silva e Taliza Terencio da Silva Cossa. 

Novamente observando o artigo 6 do Edital ficou assim classificado: 

-  Laryssa I. Correia da Silva com 342 dias o que lhe confere o 6º lugar na classificação geral; 

- Taliza Terencio da Silva Cossa com 123 dias o que lhe confere o 7º lugar na classificação geral; 

- Crislaine Aparecida Prado com 0 (zero) dias o que lhe confere o 8 º lugar na classificação geral; 

Quanto aos candidatos Andreia Brancalione (protocolo nº 005/2020) e Clair Maria Correa 

(protocolo nº 003/2020) ambas foram “desclassificadas” pois estavam em desacordo com o item 

“c” do art. 3.4 do Edital, sendo que Andreia Brancalione não apresentou documento 

comprobatório de inscrição junto ao Conselho de Classe (COREN), enquanto a candidata Clair 

Maria Correa apresentou um Boletim de Ocorrência comunicando a perda/extravio do 

documento (Carteira funcional de enfermeiro, nº 247971 expedida pelo COREN/SC), no entanto, 

não apresentou nenhum outro documento comprobatório emitido pelo Órgão de Classe 

(COREN/SC), além do fato deste Boletim de Ocorrência ser datado de 11/01/2018, portanto a 

mais de 02 (dois) anos, prazo mais do que suficiente para regularizar a situação. 
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RESULTADO PARCIAL 

COLOCAÇÃO NOME 

PONTOS 

TOTAL 
SOMATÓRIA 

OBSERVAÇÃO 
 TITULAÇÃO 

HORAS CURSO 
NA ÁREA DA 

SAÚDE 

1º lugar Nádia Rubia Heylmann Selbach 03 03 06 - - - - - - - 

2º lugar Douglas Gonçalves 01 02 03 2.147 dias 

3º lugar Cristina Boff 03 00 03 2.006 dias 

4º lugar Jéssica Michela Bartholamey 03 00 03 1.766 dias 

5º lugar  Mariani Aparecida Barp 01 02 03 1.189 dias 

6º lugar Laryssa I. Correia da Silva 01 00 01 342 dias 

7º lugar Taliza Terencio da Silva Cossa 01 00 01 123 dias 

8º lugar Crislaine Aparecida Prado 01 00 01 000 dias 

9º lugar Andreia Brancalione 01 00 01 Desclassificada 

10º lugar Clair Maria Correa 01 00 01 Desclassificada 

 

Sendo este um “resultado parcial”, segue agora esta Ata para a publicação nos 

meios oficiais (site do Município, Diário Oficial dos Municípios e Mural da Unidade de Saúde) e abre-se o prazo para 

os candidatos interporem recursos (dia 23/03/2020), utilizando para isso o Anexo III do Edital e 

entregando-o no mesmo local onde efetuaram as suas inscrições. 

 A Comissão de Avaliação se reunirá novamente no dia 24/03/2020 para analisar os 

eventuais recursos recebidos e elaborar a Ata com o “resultado final” do certame a qual será 

publicada, juntamente com a Portaria de Homologação, nos sites oficiais no dia 25/03/2020. 

Sendo o que tínhamos para tratar até o momento, eu Marli Brandalise Bavaresco, 

secretariei a presente seção a qual segue assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 

Nome legível Assinatura 

  

  

  

  

  

 


