EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021
ANALISE DE CURRÍCULOS

CARGO: Operador de Máquinas
Nome do Inscrito

Pontuação

Bernardo Pasquali

45 pontos

CARGO: Professor de Educação Infantil
Nome do Inscrito

Pontuação

Angela Viviane Soares Fontela A. Flores

65 pontos

Cristina Berselli Marcolin

36 pontos

Katia Maria Trivilin Toretti

233 pontos

Landrea Patrícia Haas da Costa

67 pontos

Vanessa Flores Ozorio

50 pontos

CARGO: Professor de Língua Estrangeira Moderna
Nome do Inscrito

Pontuação

Rosangela Pavoni Batistella

00 pontos

CARGO: Professor de Séries Iniciais
Nome do Inscrito

Pontuação

Claudete Stringhini

511 pontos

Cristina Berselli Marcolin

38,3 pontos

Landrea Patrícia Haas Da Costa

67 pontos

Luciane Dos Santos Gonçalves

59 pontos

CARGO: Psicopedagogo
Nome do Inscrito

Pontuação

Luciane dos Santos Gonçalves

12 pontos

CARGO: Servente
Nome do Inscrito

Pontuação

Bernardete Vitorino da Silva

189 pontos
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Claudineia Pilz Skrzek

15 pontos

Janete de Moares

05 pontos

Marilene Alves Maciel

35 pontos

Monte Belo do Sul, 09 de fevereiro de 2021.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Comissão De Processo Seletivo Simplificado:

BRUNA PASQUALI

FABIANE VIVAN

MORGANA FANTIN
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CARGO: Operador de Máquinas
NOME DO INSCRITO: Bernardo Pasquali
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

05

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

10

04 – Graduação

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
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada exercício comprovado no cargo
ou quando não anotada, apresentar juntamente pretendido.
declaração do empregador comprovando o período;
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

10

Total de Pontos:

45

CARGO: Professor de Educação Infantil
NOME DO INSCRITO: Angela Viviane Soares Fontela A. Flores
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:

25
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- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

65

NOME DO INSCRITO: Cristina Berselli Marcolin
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
16

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

-

36

NOME DO INSCRITO: Katia Maria Trivilin Toretti
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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

25 (vinte e cinco) pontos

-

07 – Doutorado

30 (trinta) pontos
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08 – Experiências comprovadas no cargo pretendido, com
período de prestação de trabalho definido:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

193

Total de Pontos:

233

NOME DO INSCRITO: Landrea Patrícia Haas da Costa
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

27

Total de Pontos:

67

NOME DO INSCRITO: Vanessa Flores Ozorio
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

-

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20
5|P á g i n a

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

30

Total de Pontos:

50

CARGO: Professor de Língua Estrangeira Moderna
NOME DO INSCRITO: Rosangela Pavoni Batistella
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

-

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

-

Total de Pontos:

0
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CARGO: Professor de Séries Iniciais
NOME DO INSCRITO: Claudete Stringhini
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

471

Total de Pontos:

511

NOME DO INSCRITO: Cristina Berselli Marcolin
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
18,3

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.

-
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- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

38,3

NOME DO INSCRITO: Landrea Patrícia Haas da Costa
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
20

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

27

Total de Pontos:

67

NOME DO INSCRITO: Luciana dos Santos Gonçalves
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
12

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos

20

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:

27
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- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

59

CARGO: Psicopedagogo
NOME DO INSCRITO: Luciane dos Santos Gonçalves
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
12

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

-

12

CARGO: Servente
NOME DO INSCRITO: Bernardete Vitorino da Silva
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

-

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

15 (quinze) pontos

-

05 – Pós-graduação na área – Lato sensu – (especialização) 20 (vinte) pontos
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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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

189

Total de Pontos:

189

NOME DO INSCRITO: Claudineia Pilz Skrzek
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

CURRÍCULO
-

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

05

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

10

04 – Graduação

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

-

15

NOME DO INSCRITO: Janete de Moraes
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)
02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

CURRÍCULO
05
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04 – Graduação

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

Total de Pontos:

-

05

NOME DO INSCRITO: Marilene Alves Maciel
TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO

CURRÍCULO

01 – Curso específico do cargo ou profissionalizante não 0,1 (zero virgula um) ponto por
exigido para exercício do cargo, relacionado a área hora de curso comprovada (até o
pretendida;
limite de 20 pontos)

-

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Graduação

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:
- CTPS para área privada, com período de trabalho anotada 1,0 (um) ponto por mês de
ou quando não anotada, apresentar juntamente exercício comprovado no cargo
declaração do empregador comprovando o período;
pretendido.
- Certidão, atestado ou declaração para área pública, com
declaração de período de trabalho.

35

Total de Pontos:

35
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