
ATA Nº 002/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2021 – PSICÓLOGO 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, a Comissão
designada através da Portaria nº 209/2021, reuniu-se na Sede da Prefeitura Municipal de
São João do Polêsine com o objetivo de analisar os currículos dos candidatos com as
inscrições homologadas no Processo Seletivo Simplificado 003/2021. Iniciando a análise,
verificou-se que: a candidata CARINE MICHELON DE OLIVEIRA apresentou Certificado de
Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Psicopedagogia Institucional e Clínica,
não sendo considerado pois está fora das áreas consideradas no quadro do item 6.6 do
edital.  Apresentou  06  (seis)  certificados  de  carga  horária  mais  de  40h,  sendo
considerados o máximo de 05 (cinco), conforme item 6.6 do edital; a candidata CARLA
CARINA MEHLER HOFFMANN apresentou 06 (seis) certificados de carga horária mais de
40h,  sendo  considerados  o  máximo  de  05  (cinco),  conforme  item  6.6  do  edital.
Apresentou 12 (doze) certificados com carga horária inferior a mínima exigida no quadro
de pontuação do item 6.6 do edital; a candidata CAROLINA COGO BORIN Apresentou 03
(três) certificados que ultrapassam o limite de anos estabelecido no edital de 05 (cinco)
anos,  não  considerados;  a  candidata  CLARISSE  BRUM  PIRES  apresentou  atestado  de
matrícula no Curso de Clínica Psicanalítica – Especialização não considerado pois  não
declara a conclusão da mesma, de acordo com item 6.6. Apresentou 03 (trés) certificados
com carga horária inferior  a mínima exigida no quadro de pontuação do item 6.6 do
edital; a candidata JANINE GUDOLLE DE SOUZA apresentou Ata de Defesa – Processo N°
23081.007322/2021-65 e Atestado de Conclusão de Créditos no curso de PG – Psicologia
– Mestrado Acadêmico,  não considerado pois não declara a conclusão do mesmo, de
acordo  com  item  6.6  do  edital.  Apresentou  Declaração  no  Curso  PG  –  Psicologia  –
Doutorado  Acadêmico,  não considerado pois  não declara  a  conclusão do mesmo,  de
acordo com item 6.6 do edital; a candidata JESSYCA PRASS DORNELES nada a constar; o
candidato  MARCOS  FELIN  HEINSCK  apresentou  certificado  no  Curso  de  Iniciação  em
Práticas Restaurativas não considerado, pois está fora das áreas de psicologia, saúde e
assistência social abrangidas no edital. Apresentou declaração da Prefeitura Municipal de
Restinga Sêca e declaração do Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS -
CI/CENTRO,  não  consideradas  pois  estão  incompletas,  não  constando  os  períodos
trabalhados; MICHELE GABBI SALVIERI apresentou 01 (um) certificado que está fora das
áreas de psicologia, saúde e assistência social abrangidas no edital. Apresentou 03 (três)
certificados que ultrapassam o limite de anos estabelecido no edital de 05 (cinco) anos,
não considerados;  MURIEL  DA SILVA  BRONDANI  Apresentou declaração  da  Prefeitura
Municipal  de São João do Polêsine em relação ao Consórcio Intermunicipal  da Região
Centro do Estado/RS - CI/CENTRO, não considerado pois está incompleto, não constando
os  períodos  trabalhados;  NATACHA  REGINA  MEZZOMO  apresentou  certificado  de
conclusão  de  Especialização  em  Psicologia  Saúde  Mental  e  Atenção  Psicossocial  sem
carga  horária  especificada.  Apresentou  certificado  no  Curso  de  Iniciação  em  Práticas
Restaurativas não considerado, pois está fora das áreas de psicologia, saúde e assistência
social abrangidas no edital; FABIANE SCHOTT apresentou Declaração no curso de PG –
Mestrado  Profissional  em  Ciências  da  Saúde,  não  considerado  pois  não  declara  a
conclusão  do  mesmo,  de  acordo  com  item  6.6  do  edital.  Apresentou  Declaração  de



matrícula cursando frequente na Pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Infantil, não
considerado pois não declara a conclusão da mesma, de acordo com item 6.6 do edital.
Apresentou  06 (seis) certificados de carga horária de 20h a 40h, sendo considerados o
máximo de 05 (cinco), conforme item 6.6 do edital. Apresentou o Termo de Prestação de
Serviço da PRÓ-VIDA Medicina do Trabalho onde não consta o período trabalhado, não
sendo considerado;  SIMONE MEDIANEIRA LONDERO nada a  constar;  SUSANA REGINA
LIMA nada a constar; TATIANE BAPTAGLIN ROSSATO  Apresentou 03 (três) certificados
com carga horária inferior  a mínima exigida no quadro de pontuação do item 6.6 do
edital; THAIS SANTÂNGELO INEU CHAVES apresentou 03 (três) Termos de Realização de
Estágio não considerados devido estágios não constarem nos critérios de avaliação de
experiência.  Nada  mais  havendo  para  tratar  e  constar,  foi  encerrada  a  análise  dos
currículos e lavrada a presente ata que vai assinada pela Comissão. São João do Polêsine,
aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

_____________________________ Andressan Sihe Druzian – Assistente Social

_____________________________  Geisa  Tais  Dickow  -  Chefe  do  Depto.  do  Centro  de

Referência da Assistência Social – CRAS; 

_____________________________  Vanessa  Marcuzzo  Ceretta  –  Auxiliar  de

Administração 


