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EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 07/2019 

ANALISE DE CURRÍCULOS 
 

CARGO: Professor de Língua Portuguesa 

Nome do Inscrito Pontos 

Cleides Salete Marchiori Fantin 32,20 pontos 

 

CARGO: Professor de Educação Infantil – 40 horas 

Nome do Inscrito Pontos 

Angelica Berselli 54,90 pontos 

Giovana Arnoldo Carvalho Gonçalves 53,00 pontos 

Jucimara da Silva Santin 120,00 pontos 

Monica de Dordi Costi 23,00 pontos 

Rita Diná Carvalho da Silva 354,00 pontos 

 

CARGO: Professor de Educação Infantil – 20 horas 

Nome do Inscrito Pontos 

Angelica Berselli 54,90 pontos 

Giovana Arnoldo Carvalho Gonçalves 53,00 pontos 

Katia Maria Trivilin Toretti 177,00 pontos 

Monica de Dordi Costi 23,00 pontos 

 

CARGO: Operador de Máquinas 

Nome do Inscrito Pontos 

Bernardo Pasquali 35,00 pontos 

Roque de Brito 116,00 pontos 

 

CARGO: Psicopedagogo 

Nome do Inscrito Pontos 

Rosana Carlet 41,00 pontos 
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CARGO: Médico Comunitário 

Nome do Inscrito Pontos 

Rafael Douglas Milani 40,00 pontos 

 

CARGO: Fiscal Tributário 

Nome do Inscrito Pontos 

Analice Mezaroba 15,00 pontos 

Emerson Freschi 16,50 pontos 

Miliane Girelli de Barba 03,00 pontos 

Taís Colle Turri 00,00 pontos 

 

Monte Belo do Sul, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ADENIR JOSÉ DALLÉ 

Prefeito Municipal 

 

Comissão Processo Seletivo Simplificado: 

 

 

MATHEUS DENDENA  SIBELIS ANA VALGOI  TANIA MARIA VIVAN RAZADOR 
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CARGO: Professor de Língua Portuguesa  

CANDIDADO: Cleides Salete Marchiori Fantin 

 

CARGO: Professor de Educação Infantil – 40 horas  

CANDIDADO: Angelica Berselli 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

12,20 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos 20,00 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 32,20 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

9,90 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
45,00 

TOTAL: 54,90 
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CANDIDADO: Giovana Arnoldo Carvalho Gonçalves 

 

CANDIDADO: Jucimara da Silva Santin 

 

 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

- 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
53,00 

TOTAL: 53,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
100,00 

TOTAL: 120,00 
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CANDIDADO: Monica de Dordi Costi 

 

CANDIDADO: Rita Diná Carvalho da Silva 

 

 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
3,00 

TOTAL: 23,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos 20,00 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
314,00 

TOTAL: 354,00 
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CARGO: Professor de Educação Infantil – 20 horas  

CANDIDADO: Angelica Berselli 

 

CANDIDADO: Giovana Arnoldo Carvalho Gonçalves 

 

 
 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

9,90 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
45,00 

TOTAL: 54,90 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

- 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
53,00 

TOTAL: 53,00 
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CANDIDADO: Katia Maria Trivilin Toretti 

 

CANDIDADO: Monica de Dordi Costi 

 

 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos 20,00 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
137,00 

TOTAL: 177,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido: 

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

 

 
3,00 

TOTAL: 23,00 
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CARGO: Operador de Máquinas  

CANDIDADO: Bernardo Pasquali 

 
CANDIDADO: Roque de Brito 

 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos 5,00 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos 10,00 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 35,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

- 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
116,00 

TOTAL: 116,00 
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CARGO: Psicopedagogo  

CANDIDADO: Rosana Carlet 

 
CARGO: Médico Comunitário  

CANDIDADO: Rafael Douglas Milani 

 
 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

12,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
29,00 

TOTAL: 41,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

20,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos 20,00 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 40,00 
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CARGO: Fiscal Tributário  

CANDIDADO: Analice Mezaroba 

 
CANDIDADO: Emerson Freschi 

 
 

 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

- 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos 15,00 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 15,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

16,50 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 16,50 
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CANDIDADO: Miliane Girelli de Barba 

 
CANDIDADO: Taís Colle Turri 

 
 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

03,00 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 03,00 

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO CURRÍCULO 

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

0,1 (zero virgula um) ponto por hora de 
curso comprovada (até o limite de 20 

pontos) 

- 

02 – Ensino Fundamental 05 (cinco) pontos - 

03 – Ensino Médio 10 (dez) pontos - 

04 – Ensino Superior 15 (quinze) pontos - 

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

20 (vinte) pontos - 

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

25 (vinte e cinco) pontos - 

07 – Doutorado 30 (trinta) pontos - 

08 – Experiências comprovadas no cargo 
pretendido, com período de prestação de trabalho 
definido 

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

 

 
- 

TOTAL: 00,00 


