EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 04/2019
ANÁLISE DE CURRÍCULOS
CARGO: ENFERMEIRA – 20 HORAS
Nome do Inscrito

Pontuação:

Alini Souza Castro

87,5 PONTOS

Deisi Marcela Silvestrini Brum

265,5 PONTOS

Karla Cristina Viana Pereira

284,0 PONTOS

Maiára Berselli Zanchet

209,5 PONTOS

Monte Belo do Sul, 02 de setembro de 2019.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Comissão Processo Seletivo Simplificado:

BRUNA PASQUALI

MORGANA FANTIN

SÉFORA ESTER FRESCHI
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CARGO: ENFERMEIRA – 20 HORAS
CANDIDATO: Alini Souza Castro
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

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

54,5

02 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)

10 (dez) pontos

10,0

03 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)

15 (quinze) pontos

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante
não exigido para exercício do cargo, relacionado a
área pretendida;

04 – Doutorado

20 (vinte) pontos

05 – 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.

23,0
1,0 (um) ponto por mês de
exercício comprovado no cargo
pretendido.

TOTAL:

87,5 PONTOS

CANDIDATO: Deise Marcela Silvestrini Brum
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

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

160,5

02 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)

10 (dez) pontos

10,0

03 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)

15 (quinze) pontos

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante
não exigido para exercício do cargo, relacionado a
área pretendida;

04 – Doutorado

05 – 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.

20 (vinte) pontos

95,0
1,0 (um) ponto por mês de
exercício comprovado no cargo
pretendido.

TOTAL:

265,5 PONTOS
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CANDIDATO: Karla Cristina Viana Pereira
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

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

172,0

02 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)

10 (dez) pontos

10

03 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)

15 (quinze) pontos

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante
não exigido para exercício do cargo, relacionado a
área pretendida;

04 – Doutorado

20 (vinte) pontos

05 – 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.

102,0
1,0 (um) ponto por mês de
exercício comprovado no cargo
pretendido.

TOTAL:

284,0 PONTOS

CANDIDATO: Maiára Berselli Zanchet
TITULAÇÃO
01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante
não exigido para exercício do cargo, relacionado a
área pretendida;

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

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

179,5

02 – Pós-graduação na área – Lato sensu –
(especialização)

10 (dez) pontos

03 – Pós-graduação na área – Stricto sensu (mestrado)

15 (quinze) pontos

04 – Doutorado

05 – 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.

20 (vinte) pontos

30,0
1,0 (um) ponto por mês de
exercício comprovado no cargo
pretendido.

TOTAL:

209,5 PONTOS
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