
Ata nº 03/2020 – Edital nº 050/2020

Aos doze dias do mês de junho de 2020, às dez horas, no Centro Administrativo Municipal

Amantino  Lucindo  Montanari,  situado  na  Avenida  25  de  Julho,  n.º  202,  Centro,  Serafina  Corrêa/RS,

reuniram-se os membros da comissão de execução de Processo Seletivo Simplificado designados pela

Portaria n.º 187/2017 para análise dos currículos e divulgação do resultado classificatório preliminar dos

inscritos para contrato por tempo determinado para os cargos de Atendente de Farmácia, Enfermeiro e

Médico Clínico Geral. Dando início aos trabalhos, de acordo com a análise dos currículos dos candidatos

inscritos, chegou-se ao resultado classificatório preliminar abaixo:

Atendente de Farmácia

Nº de
Inscrição

Candidato Pontuação Classificação
Preliminar

Critério de Desempate

001 Micheli Alexandra Machado Rohde 90 1° -

002 Claudenice Lisboa Dos Santos 70 2° -

003 Itamara Ferro 05 - Item 9.1.3 Sorteio em ato
público

004 Daiana Santos Souza 05 - Item 9.1.3 Sorteio em ato
público

005 Laurita Maria Vallar 05 - Item 9.1.3 Sorteio em ato
público

006 Angélica De Matos Oliveira 30 3° -

Enfermeiro 
Nº de

Inscrição
Candidato Pontuação Classificação

Preliminar
Critério de Desempate

001 Graziela Fiorese 10 3° -

002 Bianca Scheunemann 34 1° -

003 Tatiane Baldissera 20 2° -

Médico Clínico Geral

Nº de
Inscrição

Candidato Pontuação Classificação
Preliminar

Critério de Desempate

001 Paula Cadore Winter 25 1° -



De acordo com o item 09 do edital n° 050/2020, verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas
recebidas  por  dois  ou  mais  candidatos,  terá  preferência  na  ordem  classificatória,  sucessivamente,  o
candidato  que: 9.1.1  Apresentar  idade  mais  avançada,  dentre  aqueles  com idade  igual  ou  superior  a
sessenta anos. 9.1.2 Maior tempo de experiência profissional na área de atuação de atendente de farmácia,
desempenhada em órgão público. 9.1.3 Sorteio em ato público. Tendo em vista que os candidatos inscritos 
para o cargo de Atendente de Farmácia sob n° 003, 004, 005 estão empatados com pontuação de 05
pontos disputarão o 4°, 5° e 6° lugar através de sorteio em ato público.  OBS: O critério de desempate
constante  no  item 9.1.3  do  edital  n°050/2020, sorteio  em ato  público,  ocorrerá  no  Anexo  Educacional
-Telecentro da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa  no dia  18 de junho de 2020, às 10:00 horas. A
convocação para participação dos candidatos interessados far-se-á através de edital de convocação que
será  publicado  no  painel  de  publicações  oficiais  da  Prefeitura  Municipal  e  no  site:
www.serafinacorrea.rs.gov.br. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada
por  mim  e  pelos  demais  membros  e  cientificado  o  Chefe  do  Poder  Executivo  para  os  devidos
encaminhamentos.

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/

