
 

 

 

 

 

ATA Nº 02 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 004/2020 

 

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

Colinas, reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria nº 1937-04/2020, a fim de 

avaliar as pontuações dos títulos apresentados pelas candidatas a Nutricionista inscritos 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 04/2020 Nutricionista 

         

Insc.. Nome  
Data de 

Nascimento 
Total de 
Pontos 

Formação 
/ 

Habilitação 

Experiência 
Privada 

Experiência 
Pública 

Classificação 

1 Elisabete Weizenmann 26/10/1980 60 25 15 20 5º Lugar* 

2 Juliane Pereira Duarte 25/12/1984 25 25 - - 10º Lugar 

3 Jéssica Martinelli 19/12/1990 60 25 15 20 7º Lugar* 

4 Adriana Piccinini Spezia 10/08/1991 45 25 - 20 9º Lugar 

5 Alessandra Lunkes 23/04/1985 75 25 30 20 3º Lugar 

6 Rosângela Leipnitz 13/06/1980 60 25 15 20 4º Lugar* 

7 Stéfanie Candice Görgen 27/12/1983 60 25 35 - 6º Lugar* 

8 Clarice de Fátima da Rosa 20/12/1966 85 25 25 35 2º Lugar 

9 Katia Jachetti Battisti 13/11/1972 90 25 30 35 1º Lugar 

10 Danieli Hergesell 04/09/1991 60 25 15 20 8º Lugar* 

(*) Desempate: maior pontuação no critério de experiência profissional, maior pontuação no critério 

de habilitação e idade mais avançada, conforme artigo 9 do edital. 

 

Sendo assim abre-se o prazo recursal de dois 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, 13 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

Membros da Comissão: 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug        Flademir Saling 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 001            Nome:  Elisabete Weizenmann            Data Nasc.: 26/10/1980 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano 15 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 60 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 

 



 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 002       Nome: Juliane Pereira Duarte              Data Nasc.: 25/12/1984 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 25 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 003            Nome: Jéssica Martinelli                Data Nasc.: 19/12/1990 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano 15 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 60 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 004       Nome: Adriana Piccinini Spezia              Data Nasc.: 10/08/1991 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 45 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 005           Nome:  Alessandra Lunkes             Data Nasc.: 23/04/1985 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos 30 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 75 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 006           Nome: Rosângela Leipnitz             Data Nasc.: 13/06/1980  
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano 15 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 60 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 007      Nome: Stéfanie Candice Görgen     Data Nasc.: 27/12/1983 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais 35 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 60 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 008    Nome:  Clarice de Fátima da Rosa        Data Nasc.: 20/12/1966 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos 25 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais 35 

TOTAL 85 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 009            Nome:  Kátia Jachetti Battisti              Data Nasc.: 13/11/1972 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos 30 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais 35 

TOTAL 90 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 



 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO 

 

 

             Insc.: 010            Nome:  Danieli Hergesell              Data Nasc.: 04/09/1991 
 

 Pontuação 

1- Habilitação  

- Habilitação mínima 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. 

25 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

em andamento na área em que atuar. 

- 

- Pós-Graduação em nível de Mestrado/Doutorado 

concluído na área em que atuar. 

- 

2a- Experiência profissional na área de atuação 

na iniciativa privada (total acumulado) 

 

- de até um ano 15 

- de um ano e um dia até três anos - 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia até sete anos - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

2b- Experiência profissional na área de atuação, 

em órgãos públicos (total acumulado)  

 

- de até um ano - 

- de um ano e um dia até três anos 20 

- de três anos e um dia até cinco anos - 

- de cinco anos e um dia ou mais - 

- de sete anos e um dia ou mais - 

TOTAL 60 
 

 

 

Membros da Comissão: 
 

 

________________________    ___________________________    _______________________ 

 Aline Horst   Clara Luiza Krug            Flademir Saling 

 

 

 


