
 

 

ATA Nº 01/2023 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às cinco horas e dez minutos 

nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, sita Av. José 

Francisco Mendes, 312, nesta cidade de Caseiros – RS, reuniu-se a Comissão de Avaliação da 

Seleção Pública para contratação por necessidade temporária para os cargos de Atendente de 

Educação Infantil, Controlador Interno, Fiscal de Saúde, Professor de Educação Infantil, 

Professor de Pedagogia e Técnico em Enfermagem composta por: Mônica Elizabeth de 

Oliveira, Sabrina Rizzo e Vitória Cristina Ribeiro de Oliveira nomeadas pela Portaria nº  

350/2022 de 12 de dezembro de 2022, para análise dos títulos e documentação das inscrições. 

De posse do Edital nº 027/2022, passou-se a analisar a documentação dos inscritos: Para o 

cargo de Atendente de Educação Infantil, houve dezessete (17) inscrições, todas deferidas. A 

seguinte pontuação ficou: Raquel dos Passos Chaves obteve a pontuação final de 4,80 tendo 

todos os títulos deferidos. Angela Macari obteve a pontuação final de 4,75 sendo que o título 

01 possui pela grade de pontuação 1,0 e a candidata pontuou como 1,25; títulos 5,6,7 e 8 

foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida 

ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital. Izabela Angela Tessaro obteve 

a pontuação final de 4,50 tendo todos os títulos deferidos. Maria Helena Brusamarello obteve 

a pontuação final de 4,05 tendo todos os títulos deferidos. Marguete Mendes Pimentel dos 

Passos obteve a pontuação final de 3,95 sendo que os títulos 02 e 04 foram indeferidos devido 

a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final da grade de 

critérios de pontuação de títulos do edital. Genecy Salete Leite obteve a pontuação final de 

2,30 tendo todos os títulos deferidos. Cassiane Tiepo Piva obteve a pontuação final de 2,15 

sendo que o título 04 foi indeferido devido ao conteúdo do mesmo estar duplicado. Priscila 

Lima Rodrigues obteve a pontuação final de 1,95 sendo que o título 10 foi indeferido, pois, 

não compete ao cargo. Leda Aparecida de Almeida Brandt obteve a pontuação final de 1,25 

tendo todos os títulos deferidos. Camila Brusamarello Lunelli obteve a pontuação final de 

1,25 sendo que os títulos 03 e 06 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo 

MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do 

edital. Jocelaine da Silva Nepomuceno obteve a pontuação final de 1,20 tendo todos os títulos 

deferidos. Milta Rodrigues de Oliveira obteve a pontuação final de 0,75 sendo que os títulos 

04 e 05 foram indeferidos, pois, não compete ao cargo. Gabrielli Soares obteve a pontuação  



 

 

final de 0,40 tendo todos os títulos deferidos. Daniela Leal dos Santos obteve a pontuação 

final de 0,20 sendo que o título 01 foi indeferido, pois, não compete ao cargo e o título 02 não 

compete ao item 08 conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação 

de títulos do edital. Selei Felipi Soares obteve a pontuação final de 0,00 pois não apresentou 

títulos. Luana da Silva Rodrigues obteve a pontuação final de 0,00 pois não apresentou 

títulos. Herika Barbosa Rossoni obteve a pontuação final de 0,00 pois não apresentou títulos. 

Para o cargo de Controlador Interno, houve uma (01) inscrição, deferida. A seguinte 

pontuação ficou: Luiza Guerra Ribeiro obteve a pontuação final de 2,45 sendo que os títulos 

06, 08 e 10 devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final 

da grade de critérios de pontuação de títulos do edital, e o título 09 indeferido, pois, não 

compete ao cargo. Para o cargo de Fiscal de Saúde, houve Cinco (05) inscrições, todas 

deferidas. A seguinte pontuação ficou: Juberlânia Carolina Varela de Oliveira obteve a 

pontuação final de 3,85 tendo todos os títulos deferidos. Camila Brusamarello Lunelli obteve 

a pontuação final de 2,20 tendo o título 09 indeferido devido a não ter reconhecimento pelo 

MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do 

edital. Giovanna Andrade Galon obteve a pontuação final de 1,25 tendo todos os títulos 

deferidos. Gabrielli Soares obteve a pontuação final de 0,25 tendo todos os títulos deferidos. 

Selei Felipi Soares obteve a pontuação final de 0,00 pois não apresentou títulos. Para o cargo 

de Professor de Educação Infantil, houve vinte e quatro (24) inscrições, tendo 23 deferidas e 

1 indeferida. A seguinte pontuação ficou: Ivanete Pereira Godinho obteve a pontuação final 

de 8,30 tendo todos os títulos deferidos. Suelen Tondo Cirino obteve a pontuação final de 7,70 

tendo todos os títulos deferidos. Luciane Marini Lima obteve a pontuação final de 4,55 tendo 

todos os títulos deferidos. Leticia Ribeiro Oliveira Silva obteve a pontuação final de 4,50 

tendo todos os títulos deferidos. Aliciana Biolchi de Lima obteve a pontuação final de 4,45 

tendo todos os títulos deferidos. Maria Helena Brusamarello obteve a pontuação final de 4,05 

tendo todos os títulos deferidos. Raquel dos Passos Chaves obteve a pontuação final de 4,00 

tendo todos os títulos deferidos. Vanda Maria Guerra Ribeiro obteve a pontuação final de 

3,75 sendo que os títulos 03, 04 e 05 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo 

MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do 

edital. Clari Bortolin obteve a pontuação final de 3,65 tendo todos os títulos deferidos. Sheila 

Vidi obteve a pontuação final de 3,60 tendo todos os títulos deferidos. Mirian Dalmas Zapello  



 

 

obteve a pontuação final de 3,45 sendo que o título 05 indeferido, pois, não compete ao cargo. 

Janice Fracasso obteve a pontuação final de 3,15 sendo que os títulos 06 e 07 foram 

indeferidos mesmo que apresentando a carga horária, porem não apresenta o período de 

realização do curso, visto que apresenta apenas a data de emissão do certificado. Marcia 

Helena dos Passos Oliveira obteve a pontuação final de 2,90 sendo que o título 06 indeferido, 

pois, não compete ao cargo. Adrieli Sabedot obteve a pontuação final de 2,85 sendo que os 

títulos 06 e 07 foram indeferidos, pois, não compete ao cargo. Marguete Mendes Pimentel 

dos Passos obteve a pontuação final de 2,70 sendo que os títulos 02 e 03 foram indeferidos 

devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final da grade 

de critérios de pontuação de títulos do edital. Izabela Angela Tessaro obteve a pontuação final 

de 2,65 sendo que o título 02 fica  indeferido mesmo que apresentando a carga horária, porem 

não apresenta o período de realização do curso, visto que apresenta apenas a data de emissão do 

certificado. Lucimara Strauss Welter obteve a pontuação final de 2,55 sendo que o título 03 

foi indeferido devido a exceder o prazo de 05 anos. Ivonete Dias obteve a pontuação final de 

2,35 sendo que o título 03 é pré-requisito para inscrição e os títulos 04,05 e 06 foram 

indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao 

final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital. Claudia Soares Rottini obteve a 

pontuação final de 1,95 e o título 01 06 foi indeferido devido a não ter reconhecimento pelo 

MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do 

edital. Daniele Spigosso Gerhardt obteve a pontuação final de 1,55 sendo que o título 02 foi 

indeferido devido a exceder o prazo de 05 anos. Mariele da Rosa Rodrigues obteve a 

pontuação final de 1,55 sendo que os títulos 01, 04 e 09 foram indeferidos devido a não ter 

reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de 

pontuação de títulos do edital. Suzana Amabile Vendramin obteve a pontuação final de 1,00 

sendo que os títulos 02 e 03 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, 

conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital e 

o título 04 ficou indeferido devido ao item 14 da grade de pontuação de títulos. Sonia 

Teresinha Leal dos Santos obteve a pontuação final de 0,45 sendo que o título 01 foi 

indeferido devido a exceder o prazo de 05 anos. Daniela Leal dos Santos obteve a inscrição 

indeferida devido a não ter um dos pré-requisitos cumpridos. Para o cargo de Professor 

Pedagogia, houve Dezessete (17) inscrições, todas deferidas.  A seguinte pontuação ficou:  



 

 

Ivanete Pereira Godinho obteve a pontuação final de 9,15 tendo todos os títulos deferidos. . 

Suelen Tondo Cirino obteve a pontuação final de 7,70 tendo todos os títulos deferidos. 

Rejaneci Marcante Dal Piva obteve a pontuação final de 4,60 tendo todos os títulos deferidos. 

Anna Regina Tondo Moreira obteve a pontuação final de 3,95 tendo todos os títulos 

deferidos. Luciane Marini Lima obteve a pontuação final de 3,75 tendo todos os títulos 

deferidos. . Angela Macari obteve a pontuação final de 3,75 sendo que os títulos 04, 05, 06, 

07, 08 e 09 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a 

observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital. Sheila Vidi 

obteve a pontuação final de 3,60 tendo todos os títulos deferidos. Adrieli Sabedot obteve a 

pontuação final de 2,85 sendo que os títulos 06 e 07 foram indeferidos, pois, não compete ao 

cargo. Magda Rejane Carvalho Cordeiro obteve a pontuação final de 2,60 tendo todos os títulos 

deferidos. Ivonete Dias obteve a pontuação final de 2,35 sendo que o título 03 é pré-requisito 

para inscrição e os títulos 04,05 e 06 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo 

MEC, conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do 

edital. Claudia Soares Rottini obteve a pontuação final de 1,95 e o título 01 06 foi indeferido 

devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final da grade 

de critérios de pontuação de títulos do edital. Daniele Spigosso Gerhardt obteve a pontuação 

final de 1,55 sendo que o título 02 foi indeferido devido a exceder o prazo de 05 anos. Mariele 

da Rosa Rodrigues obteve a pontuação final de 1,55 sendo que os títulos 01, 04 e 09 foram 

indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao 

final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital. Lenizete Barbieri obteve a 

pontuação final de 0,60 sendo que os títulos 01, 02, 07, 08, 09 e 10 foram indeferidos devido a 

não ter reconhecimento pelo MEC, conforme a observação contida ao final da grade de 

critérios de pontuação de títulos do edital e o título 06 indeferido devido a ser inferior a 

graduação mínima exigida para o cargo.  Erika Toledo Grau Garcez Alves obteve a 

pontuação final de 0,60 tendo todos os títulos deferidos. Sonia Teresinha Leal dos Santos 

obteve a pontuação final de 0,45 sendo que os títulos 01, 05, 07 e 08 foram indeferidos devido 

a exceder o prazo de 05 anos. Suzana Amabile Vendramin obteve a pontuação final de 0,00 

sendo que os títulos 02 e 03 foram indeferidos devido a não ter reconhecimento pelo MEC, 

conforme a observação contida ao final da grade de critérios de pontuação de títulos do edital. 

Para o cargo de Técnico de Enfermagem houve seis (06) inscrições, sendo que 05 deferidas e  



 

01 indeferida. A seguinte pontuação ficou: Leoni Boito Rodrigues obteve a pontuação final de 

3,10 tendo todos os títulos deferidos. Assis Julianotte Mignoni obteve a pontuação final de 

2,55 tendo todos os títulos deferidos. Daniela Baréa obteve a pontuação final de 1,20 sendo 

que o título 10 foi indeferido, pois, não compete ao cargo. Quintiliana Aparecida Vieira 

obteve a pontuação final de 0,15 tendo todos os títulos deferidos. Giovanna Andrade Galon 

obteve a pontuação final de 0,00 pois não apresentou títulos. Indiara Silva dos Santos teve a 

inscrição indeferida, devido a não possuir registro profissional no respectivo conselho.   

 

 

Caseiros, 06 de janeiro de 2023 

 

 

 

Mônica Elizabeth de Oliveira, Sabrina Rizzo e Vitória Cristina Ribeiro de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Raquel dos Passos Chaves 4,80 DEFERIDO  
2 Angela Macari  4,75 DEFERIDO 
3 Izabela Angela Tessaro  4,50 DEFERIDO 
4 Maria Helena Brusamarello 4,05 DEFERIDO 
5 Marguete Mendes Pimentel dos Passos 3,95 DEFERIDO 
6 Genecy Leite 2,30 DEFERIDO 
7 Cassiane Tiepo Piva  2,15 DEFERIDO 
8 Priscila Lima Rodrigues 1,95 DEFERIDO 
9 Leda Aparecida Almeida  1,25 DEFERIDO 
10 Camila Brusamarello Lunelli  1,25 DEFERIDO 
11 Jocelaine da Silva Nepomuceno  1,20 DEFERIDO 
12 Milta Oliveira  0,75 DEFERIDO 
13 Gabrielli Soares  0,40 DEFERIDO 
14 Daniela Leal dos Santos  0,20 DEFERIDO 
15 Selei Felipi Soares  0,00 DEFERIDO 
16 Luana da Silva Rodrigues  0,00 DEFERIDO 
17 Herika Barbosa Rossoni 0,00 DEFERIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

CONTROLADOR INTERNO 

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Luiza Guerra Ribeiro 2,45 DEFERIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

FISCAL DE SAÚDE  

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Juberlânia Carolina Varela de Oliveira  3,85 DEFERIDO 
2 Camila Brusamarello Lunelli  2,20 DEFERIDO 
3 Giovanna Andrade Galon 1,25 DEFERIDO 
4 Gabrielli Soares  0,25 DEFERIDO 
5 Selei Felipi Soares 0,00 DEFERIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Ivanete Pereira Godinho  8,30 DEFERIDO 
2 Suelen Tondo Cirino  7,70 DEFERIDO 
3 Luciane Marini  4,55 DEFERIDO 
4 Leticia Ribeiro Silva  4,50 DEFERIDO 
5 Aliciana Biolchi de Lima  4,45 DEFERIDO 
6 Maria Helena Brusamarello  4,05 DEFERIDO 
7 Raquel dos Passos Chaves  4,00 DEFERIDO 
8 Vanda Guerra Ribeiro  3,75 DEFERIDO 
9 Clari Bortolin 3,65 DEFERIDO 
10 Sheila Vidi  3,60 DEFERIDO 
11 Mirian Dalmas Zapello  3,45 DEFERIDO 
12 Janice Fracasso  3,15 DEFERIDO 
13 Marcia Helena Oliveira  2,90 DEFERIDO 
14 Adrieli Sabedot  2,85 DEFERIDO 
15 Marguete Mendes Pimentel dos Passos  2,70 DEFERIDO 
16 Izabela Angela Tessaro  2,65 DEFERIDO 
17 Lucimara Strauss Welter  2,55 DEFERIDO 
18 Ivonete Dias  2,35 DEFERIDO 
19 Claudia Rottini  1,95 DEFERIDO 
20 Daniele Spigosso  1,55 DEFERIDO 
21 Mariele Rodrigues  1,55 DEFERIDO 
22 Suzana Vendramin  1,00 DEFERIDO 
23 Sonia Leal dos Santos  0,45 DEFERIDO 
24 Daniela Leal dos Santos  0,00 INDEFERIDO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

PROFESSOR PEDAGOGIA   

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Ivanete Pereira Godinho  9,15 DEFERIDO 
2 Suelen Tondo Cirino  7,70 DEFERIDO 
3 Rejaneci Marcante Dal Piva  4,06 DEFERIDO 
4 Ana Regina Tondo Moreira 3,95 DEFERIDO 
5 Luciane Marini  3,75 DEFERIDO 
6  Angela Macari  3,75 DEFERIDO 
7 Sheila Vidi  3,06 DEFERIDO 
8 Adrieli Sabedot  2,85 DEFERIDO 
9 Magda Rejane Carvalho Cordeiro  2,60 DEFERIDO 
10 Ivonete Dias  2,35 DEFERIDO 
11 Claudia Rottini  1,95 DEFERIDO 
12 Daniele Spigosso  1,55 DEFERIDO 
13 Mariele Rodrigues  1,55 DEFERIDO 
14 Lenizete Barbieri  0,60 DEFERIDO 
15 Erika Grau  0,60 DEFERIDO 
16 Sonia Leal dos Santos  0,40 DEFERIDO 
17 Suzana Vendramin  0,00 DEFERIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS E RESULTADO 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DA PROVA DE TITULOS 

TÉCNICO ENFERMAGEM  

 

Nº NOME PONTUAÇÃO RESULTADO 
1 Leoni Boito Rodrigues  3,10 DEFERIDO 
2 Assis Julianotte Mignoni  2,55 DEFERIDO 
3 Daniela Baréa  1,20 DEFERIDO 
4 Quintiliana Vieira  0,15 DEFERIDO 
5 Giovanna Andrade Galon  0,00 DEFERIDO 
6 Indiara Santos  0,00 INDEFERIDO 
 


