
ATA Nº 02 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 002/2018 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas, na Prefeitura 

Municipal de Colinas, reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria nº1687-

02/2018, a fim de avaliar as pontuações dos títulos apresentados pela candidata a Professora 

de Língua Alemã inscrita no Processo Seletivo Simplificado para a contratação emergencial. 

Após a identificação da candidata e a totalização das notas, segue abaixo a pontuação da 

candidata inscrita: 

 

Atividade 
Nome dos Candidatos 

inscritos 

Nota da 

pontuação dos 

títulos 

Classificação 

Professor(a) de Língua 

Alemã- 1 (um) cargo, com 

carga horária de 20 (vinte) 

horas semanais, 

preferencialmente com 

licenciatura, de Nível 2, ou 

na inexistência de 

candidatos com esta 

formação, que tenha 

habilitação legal para o 

exercício do magistério, ou 

licenciatura em qualquer 

área da educação, com 

cursos, seminários, 

capacitações ou similares, 

específicos na língua alemã 

de, no mínimo, 150 (cento e 

cinquenta) horas. 

Raquel Maria 

Rockenbach 
35 1º Lugar 

 

 

Sendo assim abre-se o prazo recursal de dois dias. Nada mais havendo a se tratar foi encerrada 

a reunião e para constar lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos presentes a este ato 

público. Colinas, 21 de junho de 2018. 

 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

 

 

Aline Horst    Flademir Saling   Clara Luiza Krug 

 



PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

           Nome: Raquel Maria Rockenbach         Data de Nasc.: 06.03.1975 

 

 

Critérios Pontuação 

1- Habilitação  

- Graduação (Licenciatura) concluída em 

qualquer área e com cursos, seminários, 

certificados, capacitações ou similares 

específicos na Língua Alemã de, no 

mínimo, de 150 (cento e cinquenta) horas. 
 

10 

- Graduação concluída na área em que 

atuar. 
 

- 

- Pós-Graduação em nível de 

Especialização em andamento na área em 

que atuar.  
 

- 

- Pós-Graduação em nível de 

Especialização concluída na área em que 

atuar.  
 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado em 

andamento na área em que atuar.  
 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado 

concluído na área em que atuar. 
  

- 

2- Experiência profissional na área de 

atuação, ou seja, Língua Alemã (total 

acumulado)  

 

- até um ano  
 

- 

- de um ano até três anos  
 

25 

- de três anos até seis anos 
 

- 

- seis anos ou mais 
 

- 

 

Membros da Comissão: 

 

 

 

Aline Horst    Flademir Saling   Clara Luiza Krug 


