EDITAL 03 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 05/2021
ANALISE DE CURRÍCULOS
CARGO: Atendente de Creche
Nome do Inscrito:

Pontuação:

Andresa Viana Aires Barreto

53 pontos

Jéssica Guedes Somenzi

77 pontos

Liane Uliana

64,7 pontos

Luciana Vivan Franceschina

162 pontos

Paola Faé

50 pontos

Paula Verona

15 pontos

Rita Diná Carvalho da Silva

30 pontos

CARGO: Motorista
Nome do Inscrito:

Pontuação:

Elton Teixeira da Rosa

05 pontos

Mateus da Silva Pereira

30 pontos

* Vagas destinadas às cotas de pessoas com deficiência.

Monte Belo do Sul, 21 de julho de 2021.

ADENIR JOSÉ DALLÉ
Prefeito Municipal

Comissão De Processo Seletivo Simplificado:

BRUNA PASQUALI

FABIANE VIVAN

MORGANA FANTIN
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CARGO: Atendente de Creche
NOME DO INSCRITO: Andresa Viana Aires Barreto
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 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

33

Total de Pontos:

53

NOME DO INSCRITO: Jéssica Guedes Somenzi
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 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
.
pretendido.

57

Total de Pontos:

77
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NOME DO INSCRITO: Liane Uliana
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
1,7

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

-

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

-

04 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

Total de Pontos:

15
20

28
64,7

NOME DO INSCRITO: Luciana Vivan Franceschina
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 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

132

Total de Pontos:

162
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NOME DO INSCRITO: Paola Faé
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 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

34

Total de Pontos:

50

NOME DO INSCRITO: Paula Verona
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 – Ensino Superior Completo

15 (quinze) pontos

15

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

Total de Pontos:

15
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NOME DO INSCRITO: Rita Diná Carvalho 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 – Ensino Superior Completo

15 (quinze) pontos

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

15
15

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

Total de Pontos:

30

CARGO: Motorista
NOME DO INSCRITO: Elton Teixeira da Rosa
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

-

04 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

Total de Pontos:

05
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NOME DO INSCRITO: Mateus da Silva Pereira
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)

15

02 – Ensino Fundamental Completo

05 (cinco) pontos

05

03 – Ensino Médio Completo

10 (dez) pontos

10

04 – Ensino Superior Completo

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 1,0 (um) ponto por mês de
período de prestação de trabalho definido:
exercício comprovado no cargo
pretendido.

Total de Pontos:

30
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