
 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 02 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 001/2020 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às nove horas, na Prefeitura Municipal de 

Colinas, reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria nº 1891-04/2020, a fim de 

avaliar as pontuações dos títulos apresentados pelas candidatas a Professor na disciplina de 

agroecologia inscritas no Processo Seletivo Simplificado para a contratação emergencial. Após a 

identificação das candidatas e a totalização das notas, segue abaixo a pontuação das candidatas 

inscritas: 

 

PONTUAÇÃO E RANKING 

Processo Seletivo 01/2020 Professor na disciplina de agroecologia 

         

Insc.. Nome  CPF 
Data de 

Nascimento 

Total 

de 
Pontos 

Formação / 

Habilitação 
Cursos Experiência Classificação 

1 Tatiane Medeiros Souza 013419180-33 04.01.1985  80 35 30 15 1º Lugar * 

2 
Marlene Brune 
Goldmeier 

934460710-91 23.08.1978  80 15 30 35  2º Lugar 

3 
Elismara de Souza S. 
Schröer 

016402536-70 17.05.1988 52 7 30 15 3º lUGAR 

4 Ana Paula S. R. Ströer 004713040-77 10.10.1983 42 7 20 15  4º Lugar 

(*) Desempate maior pontuação no critério de formação/habilitação conforme artigo 9.1.1 do edital. 

 

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

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

Colinas, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Silvia L. Saling            Flademir Saling 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

           Nome: Tatiane Medeiros Souza            Data de Nasc.: 04.01.1985 

 
Critérios Pontuação 

1- Habilitação  

Habilitalçao Minima exigida  

- 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 concluido na área em que 

atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado em andamento na área 

em que atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado concluída na área de 

atuação.  

35 

2- Cursos ( total acumulado de horas). 

 Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas, Congressos, 

Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos, Palestras, 

Semanas Acadêmicas, oficinas , de acordo com a seguinte 

carga horaria: 

 

- até 40 horas  

- de 41 horas a 100 horas  

- de 101 horas até 200 horas  

- acima de 200 horas 30 

3- Experiência profissional na área de atuação (total 

acumulado) 

 

- até um  ano  

- de um ano e um dia até quatro anos 15 

- de quatro anos e um dia até sete anos  

- de sete anos e um dia ou mais  

TOTAL 80 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Silvia L. Saling            Flademir Saling 

 



 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

           Nome: Marlene Brune Goldmeier           Data de Nasc.: 23.08.1978 

 
Critérios Pontuação 

1- Habilitação  

Habilitalçao Minima exigida  

- 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. 

15 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado em andamento na área em 

que atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado concluido na área em que 

atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado em andamento na área 

em que atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado concluída na área de 

atuação.  

 

2- Cursos ( total acumulado de horas). 

 Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas, Congressos, 

Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos, Palestras, 

Semanas Acadêmicas, oficinas , de acordo com a seguinte 

carga horaria: 

 

- até 40 horas  

- de 41 horas a 100 horas  

- de 101 horas até 200 horas  

- acima de 200 horas 30 

3- Experiência profissional na área de atuação (total 

acumulado) 

 

- até um  ano  

- de um ano e um dia até quatro anos  

- de quatro anos e um dia até sete anos  

- de sete anos e um dia ou mais 35 

TOTAL 80 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Silvia L. Saling            Flademir Saling 

 



 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

           Nome: Elismara de Souza S. Schröer          Data de Nasc.: 17.05.1988 

 
Critérios Pontuação 

1- Habilitação  

Habilitalçao Minima exigida  

- Pós-Graduação em nível de Especialização em andamento na 

área em que atuar.  

07 

- 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 concluido na área em que 

atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado em andamento na área 

em que atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado concluída na área de 

atuação.  

 

2- Cursos ( total acumulado de horas). 

 Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas, Congressos, 

Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos, Palestras, 

Semanas Acadêmicas, oficinas , de acordo com a seguinte 

carga horaria: 

 

- até 40 horas  

- de 41 horas a 100 horas  

- de 101 horas até 200 horas  

- acima de 200 horas 30 

3- Experiência profissional na área de atuação (total 

acumulado) 

 

- até um  ano  

- de um ano e um dia até quatro anos 15 

- de quatro anos e um dia até sete anos  

- de sete anos e um dia ou mais  

TOTAL 52 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Silvia L. Saling            Flademir Saling 

 



 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

           Nome: Ana Paula S. R. Ströer            Data de Nasc.: 10.10.1983 

 
Critérios Pontuação 

1- Habilitação  

Habilitalçao Minima exigida  

- Pós-Graduação em nível de Especialização em andamento na 

área em que atuar.  

07 

- 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 concluido na área em que 

atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado em andamento na área 

em que atuar. 

 

- Pós-Graduação em nível de Doutorado concluída na área de 

atuação.  

 

2- Cursos ( total acumulado de horas). 

 Encontros, Seminários, Simpósios, Jornadas, Congressos, 

Conferências, Treinamentos, Fóruns, Minicursos, Palestras, 

Semanas Acadêmicas, oficinas , de acordo com a seguinte 

carga horaria: 

 

- até 40 horas  

- de 41 horas a 100 horas  

- de 101 horas até 200 horas 20 

- acima de 200 horas  

3- Experiência profissional na área de atuação (total 

acumulado) 

 

- até um  ano  

- de um ano e um dia até quatro anos 15 

- de quatro anos e um dia até sete anos  

- de sete anos e um dia ou mais  

TOTAL 42 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Silvia L. Saling            Flademir Saling 


