EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019
ANÁLISE DE CURRÍCULOS
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
Nome do Inscrito
Pontos
Katia Maria Trivilin Toretti
550
Vanessa Soares Fontela da Veiga
235
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
Nome do Inscrito
Pontos
Cleides Salete Marchiori Fantin
196
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome do Inscrito
Luciano de Oliveira Barreto

Pontos
79

CARGO: ATENDENTE DE CRECHE
Nome do Inscrito
Alcione Maria Tonial
Andressa Viana Aires Barreto
Bruna Casagrande
Inês Grasik
Jéssica Guedes Somenzi
Liane Uliana
Luciana Vivan Franceschina
Noeli Molon
Roberta Fagundes Turri

Pontos
70
88
158,5
0
206
24,5
422,5
0
71

CARGO: MOTORISTA
Nome do Inscrito
Giovani Bombassaro
Henrique Piovesana

Pontos
10
61
Monte Belo do Sul, 29 de maio de 2019.

Viviane Ceriotti
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
Comissão Processo Seletivo Simplificado:

BRUNA PASQUALI

MORGANA FANTIN

SÉFORA ESTER FRESCHI
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 20 HORAS
CANDIDATO: Katia Maria Trivilin Toretti
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

396

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

20

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

134
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

550 PONTOS

CANDIDATO: Vanessa Soares Fontella Da Veiga
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

235

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

235 PONTOS
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
CANDIDATO: Cleides Salete Marchiori Fantin
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

176

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

20

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

196 PONTOS

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
CANDIDATO: Luciano de Oliveira Barreto
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

35

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

39
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

79 PONTOS
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CARGO: ATENDENTE DE CRECHE
CANDIDATO: Alcione Maria Tonial
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

70

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

70 PONTOS

CANDIDATO: Andressa Viana Aires Barreto
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

80

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

8
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

88 PONTOS
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CANDIDATO: Bruna Casagrande
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

158,5

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

158,5 PONTOS

CANDIDATO: Inês Grasik
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

0 PONTOS
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CANDIDATO: Jéssica Guedes Somenzi
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

157

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

49
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

206 PONTOS

CANDIDATO: Liane Uliana
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

2,5

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

22
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

24,5 PONTOS
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CANDIDATO: Luciana Vivan Franceschina
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

307,5

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

115
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

422,5 PONTOS

CANDIDATO: Noeli Molon
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

0 PONTOS
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CANDIDATO: Roberta Fagundes Turri
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

30

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

41
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

71 PONTOS

CARGO: MOTORISTA
CANDIDATO: Giovani Bombassaro
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

-

05 (cinco) pontos

-

10 (dez) pontos

10

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

10 PONTOS
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CANDIDATO: Henrique Piovesana
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não
exigido para exercício do cargo, relacionado a área
pretendida;
02 – Ensino Fundamental Completo
03 – Ensino Médio Completo
04 – Graduação
05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização)
06 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)
07 – Doutorado

08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada
ou quando não anotada, apresentar juntamente declaração
do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

0,5 (meio) ponto por hora de curso
comprovada

-

05 (cinco) pontos

05

10 (dez) pontos

-

15 (quinze) pontos

-

20 (vinte) pontos

-

25 (vinte e cinco) pontos

-

30 (trinta) pontos

-

56
1,0 (um) ponto por mês de exercício
comprovado no cargo pretendido.

TOTAL:

61 PONTOS
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