
ATA Nº 001/2017 

 Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete reuniu-se a 
Comissão "AD HOC", nomeada pela Portaria nº 3247/2017 de 03/02/2017, para análise da 
documentação e realização da seleção dos candidatos à vagas de estágio de estudantes de nível 
superior em Pedagogia. Após o recebimento da documentação de inscrição dos candidatos, 
passou-se à análise da regularidade da documentação apresentada, sendo que a candidata 
inscrita DEBORA ZAVORSKI BARDEN não apresentou a Certidão de Quitação Eleitoral, 
consoante item 3.2, subitem 3.2.4 do edital convocatório, tendo apresentando, não obstante, 
prova documental da devida inscrição na Justiça Eleitoral e prova da votação. Para o fim de 
preservação do interesse da Administração em obter o maior número de candidatos aptos à 
seleção de estagiários, na forma prevista no Edital de Processo Seletivo N° 01/2017, 
aplicando-se, por analogia, a previsão constante do Art. 43, § 3°, da Lei Federal 
N°8.666/1993, efetuou esta Comissão a conferência da regularidade da candidata junto da 
Justiça Eleitoral, mostrando-se regular. Assim,  da PRIMEIRA FASE DA SELEÇÃO, nos 
termos do item 4., subitem 4.1 do Edital, a análise da documentação apresentada por 
FRANCIELI TAPPARO, KARINE MARIA DA LUZ E DANIELI PELLIN GUARAGNI, foi 
considerada regular. Passando a análise da SEGUNDA FASE DA SELEÇÃO, cujo critério 
adotado no ato convocatório - item 4.2, subitem 4.2.2, foi a ordem de comprovação de maior 
período de curso já realizado para a formação dos(as) candidatos(as), a análise documental 
conduziu a seguinte CLASSIFICAÇÃO: PRIMEIRO LUGAR - DEBORA ZAVORSKI 
BARDEN; as demais candidatas FRANCIELI TAPPARO, KARINE MARIA DA LUZ e 
DANIELI PELLIN GUARAGNI, encontram-se empatadas pelo critério de julgamento 
determinado em edital, pois ambas estão matriculadas no primeiro período do curso de 
formação, ficando assim convocadas para o sorteio de desempate constante do ítem 4.3 do 
edital 001/2017, para as 13:30 horas do dia 21 (vinte e um) de 02 (fevereiro) do ano em curso, 
nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Nada mais a constar, encerra-se a 
presente Ata com a firmatura dos membros da Comissão.  
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