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ATA DE AVALIAÇÃO ON PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
BDITAL N" 036/2022 _ PROCURADOR JURÍDICO

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois reuniu-se a Comissão de

Avaliação do Processo Seletivo nomeada pela Portaria n" L02l2022lGP de cinco de abril de dois

mil e vinte e dois, em conformidade com o Edital n" 036 (trinta e seis) do ano de dois mil e vinte

e dois, para avaliar a documentação apresentada pelos candidatos devidamente inscritos, sendo

que o processo realizou-se em uma etapa, por avaliação e pontuações de títulos e experiências

profissionais. Todos os candidatos inscritos preencheram os requisitos exigidos para o cargo,

apresentaram os documentos exigidos para a inscrição e os documentos referentes à experiência e

qualificação profissional que foram entregues em envelopes lacrados no ato da inscriçáo. A

Comissão realizou a análise e o somatório dos pontos referentes a avaliação da experiência

profissional comprovada e dos títulos de qualificação profissional. A seguir os nomes dos

candidatos, a pontuação obtida e a classificação final: CLAITON ROSSA DA ROCHA - Pós

Graduação em Direito em nível de MESTRADO - 1,5 (um e meio) pontos; Experiência

Profissional no Setor Privado (oitenta e oito meses, quatro semanas e dois dias) - 4 (quatro)

pontos; o candidato apresentou documentos que náo pontuaram, pois não estão em conformidade

com o Edital do Processo Seletivo; pontuação total - 5,5 (cinco e meio) pontos; LUANA

PALMEIRO LENCINA - Pós-Graduação em Direito Constitucional I (um) ponto;

Experiência Profissional no Setor Privado (trinta e nove meses, três semanas e dois dias) - 2 (dois)

pontos; a candidata apresentou documentos que não pontuaram, pois não estão em conformidade

com o Edital do Processo Seletivo, dentre os quais o comprovante de tempo de Experiência

Profissional no Setor Público inferior a 06 meses; pontuação total - 3 (três) pontos; MATEUS

RECH GRACIANO DOS SANTOS - Experiência Profissional no Setor Privado (dezesseis

meses e quatro semanas) - I (um) ponto; o candidato apresentou documentos que não pontuaram,

pois não estão em conformidade com o Edital do Processo Seletivo; pontuação total - I (um)

ponto. A comissão registra que em consulta à Procuradoria Municipal constatou-se que nenhum

dos candidatos exerce advocacia em desfavor do município de Dilermando de Aguiar/RS. Na

sequência segue quadro com a classificação do Processo Seletivo Simplificado no 03612022 para

Procurador Jurídico:

Nomes dos Candidatos: Pontuação: Classificação:

Claiton Rossa da Rocha 5,5 pontos 10 lugar

9

WM

td
q



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Av. Ibicuí, S/ ttto - CEP 97180-000 - Fones: (55) 361.2.a2a6
www. d i lerm a nd odeag u i a r. rs. g ov. br

f \

Luana Palmeiro Lencina 3 pontos 20 lugar

Mateus Rech Graciano dos Santos 1 ponto 30 Iugar

Nada mais havendo a registrar, lavrou-se a presente Ata que segue assinada pelos membros da ,

Comissão.

Si r-rnro ,\ (rrxrcn<
Lairiane Simão
Matrícula 793

Trindade Chagas
Matrícula 1056

Teixeira Freire
Matrícula 637

"Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas".
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