
 
 

ATA Nº 002/2019 
 Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove reuniu-se a 
Comissão "AD HOC", nomeada pela Portaria nº3497/2019 de 03/07/2019, para análise dos 
títulos e soma dos mesmos para a classificação final dos candidatos à vaga para o cargo de 
ENFERMEIRO(A), aberto pelo edital de processo seletivo nº005/2019, Após a analise de 
todos os títulos foram classificados na seguinte ordem pelos títulos apresentados, Primeiro 
Lugar, Carolina Osmarin Abido, a presente candidata apresentou 29 títulos dos quais 11 não 
foram computados por não abordarem sobre o tema e por não possuir carga horária 
especificada, foram somados 1,5 pontos de pós graduação e especialização, somados 1,5 
pontos de experiência comprovada, 11,2 de cursos e treinamentos de até 20 horas e 4,2 de 
curso acima de 41 horas  totalizando 18,4 pontos, Segundo Lugar,  Nayara Baldin Groth, a 
presente candidata apresentou 16 títulos dos quais 5 não foram computados por não abordarem 
sobre o tema e por não possuir carga horária especificada, foram somados 1,5 pontos de pós 
graduação 1,5 pontos de experiência comprovada, 4,8 de cursos e treinamentos de até 20 horas 
e 1,0 de curso acima de 21 a 30 horas  totalizando 8,8 pontos, Terceiro Lugar, Kely de Brito 
Sobreira a presente candidato apresentou 7 títulos dos quais 1 (um) não foi computado por 
estar fora dos prazos de validade de 6 anos, foram somados 1,5 pontos de experiência 
comprovada, 1,0 de cursos e treinamentos de até 21 horas até 30 horas, 4,2 de curso com carga 
horária acima de 41 horas, totalizando 6,7 pontos, Quarto Lugar, Ana Paula Longuinotti, a 
presente candidata apresentou 11 títulos dos quais 4 não foram computados por não abordarem 
sobre o tema e por não possuir carga horária especificada, foram somados 1,5 pontos de 
experiência comprovada, 2,4 de cursos e treinamentos de até 20 horas, 1,2 de curso com carga 
horária de 31 a 40 horas e 1,4 pontos em curso com carga horária acima de 41 horas  
totalizando 6,5 pontos, Quinto Lugar, Paulo Antonio Rucinski, O presente candidato 
apresentou 19 títulos dos quais 9 não foram computados por não abordarem sobre o tema e por 
não possuir carga horária especificada, foram somados 1,5 pontos de experiência comprovada, 
4,8 de cursos e treinamentos de até 20 horas, totalizando 6,3 pontos, Sexto Lugar, Leticia 
Irene Zandonai a presente candidata apresentou 10 títulos dos quais 3 não foram computados 
por não abordarem sobre o tema e por estarem fora dos prazos de validade, foram somados 1,5 
pontos de especialização, somados 1,5 pontos de experiência comprovada, 0,8 de cursos e 
treinamentos de até 20 horas e 1,4 de curso acima de 41 horas  totalizando 5,2 pontos, Sétimo 
Lugar, João Roberto Martins Liguiçano , O presente candidato apresentou 35 títulos dos quais 
não foram somados 23 (vinte e três) títulos, que estão fora do prazo de validade que é de 6 
(seis) anos conforme edital, somados 1,5 pontos de especialização, 1,5 pontos de experiência 
acima de 1 ano, e dois certificados de treinamento de até 20 horas, que somaram 1,6 pontos, 
totalizando 4,6 pontos, Oitavo Lugar, Ivete Teresinha Baldin , a presente candidata 
apresentou 6 títulos dos quais 3 não foram computados por não abordarem sobre o tema e por 
não possuir carga horária especificada, foram somados 1,5 pontos de especialização, somados 
1,5 pontos de experiência comprovada, 0,8 de cursos e treinamentos de até 20 horas 
totalizando 3,8 pontos, Nono Lugar, Nadiana Sachet , a presente candidata somente 
apresentou comprovantes de contratos de trabalho que ao todo somam período superior a um 
ano e meio, limite de pontuação, portanto a mesma somou 1,5 em tempo de trabalho, 
resultando na Seguinte Classificação: 



Nº de 
Inscrição 

Nome do Candidato Classificação 

008/2019 CAROLINA OSMARIN ABIDO 1º 
006/2019 NAYARA BALDIN GROTH 2º 
012/2019 KELY DE BRITO SOBREIRA 3º 
011/2019 ANA PAULA LONGHINOTTI 4º 
005/2019 PAULO ANTONIO RUCINSKI 5º 
009/2019 LETICIA IRENE ZANDONAI 6º 
003/2019 JOÃO ROBERTO MARTINS LGUIÇANO 7º 
007/2019 IVETE TERESINHA BALDIN 8º 
001/2019 NADIANA SACHET 9º 

 Do presente somatório, os candidatos possuem direito a vistas e contestação com 
embasamento legar, previsto no item 2,3 do edital de seleção,  
 
 Sendo o que tinha a ser relatado encera-se a presente ata. 
 
   ____________________    _____________________ 
 Elsom Jose Pelin     Vanessa Bertani 
 Fiscal de Obras e Urbanismo    Advogada 
 
 
    ______________________ 
    Guilherme Pires da Silva 
    Secretário de Administração 
 


