
 

 
 
 

ATA N° 005/2021  
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 008/2021- PROFESSOR 
HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS APROVADOS 

 

 Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, a Comissão designada 
através da portaria n°418/2021, reuniu-se na sede da prefeitura municipal de São João do 
Polêsine, com o objetivo de publicar pontuação dos candidatos participantes do processo se-
letivo simplificado N° 008/2021. Iniciando a análise, verificou-se que inscreveram-se no pro-
cesso seletivo simplificado um total de 12 (doze) candidatos: 1º lugar: Izabel Cristina dos San-
tos Berger, com 40 pontos; Juliana Torres Porto e Janaina Bittencourt Facco  ficaram empata-
das com 38 pontos, e ao aplicar  os critérios para desempate Juliana Torres Porto ficou em 2º  
Lugar: devido ao critério 9.1.1 por apresentar maior pontuação no quesito experiência, de 5 a 
7 anos e  Janaina Bittencourt Facco em 3º Lugar: devido ao critério 9.1.1, pois apresentou 
menor pontuação no quesito experiência, com até 2 anos; Cátia Aparecida Apolo dos Santos 
e Patrícia de Fátima Marotz Martini ficaram empatadas com 30 pontos e ao aplicar  o critério 
para desempate  9.1.1, ficou  em 4º Lugar: Patrícia de Fátima Marotz Martini  por apresentar 
conforme o critério 9.1.1 maior tempo de experiência, 3 a 5 anos e em   5º Lugar: Cátia Apa-
recida Apolo dos Santos conforme o critério 9.1.1, pois apresentou menor tempo de experi-
ência, até 2 anos; 6º Lugar: Rosane dos Santos de Vargas com  24 pontos; 7º Lugar: Maria 
Regina de Oliveira Gularte com 23 pontos; 8º Lugar: Márcia Luciana Gonçalves com 21 pontos; 
9º Lugar:   Letícia de Souza Flores, com 17 pontos;  10º Lugar: Cibele Cavalheiro Ferreira,  
com13 pontos;     11º Lugar: Andiele Migotto Loebler com 11 pontos. 
 
 Nada mais havendo para tratar e constar, foi encerrada análise da documentação das 
inscrições e lavrada a presente ata que vai assinada pela comissão. São João do Polêsine aos 
onze dias de novembro de dois mil e vinte e um. 
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_______________________________________ Ana Paula Bortolotto Ceolin 
 
_______________________________________ Roselaine de Oliveira Bisognin 
 
_______________________________________ Vanessa Marcuzzo Ceretta 
 


