
ATA DE JULGAMENTO SEI

 
 
Ata de julgamento e classificação de candidato, referente ao Edital de Processo Seletivo 02/2018/SE, cujo
objeto e a seleção de profissionais interessados em atuar como orientador(a) pedagógico(a), agente
administrativo(a) e professor(a) Bolsista para atuar em qualquer uma das disciplinas do curso técnico de
enfermagem, vinculados ao programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PRONATEC/MEDIOTEC. Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 9h00m, na Área de
Educação Profissional, no andar térreo da Secretaria de Educação, situada na Rua Itajaí, número trezentos
e noventa, centro, nesta cidade, reuniram-se os membros da comissão nomeados pela portaria nº 357-GAB
Sra. Sandra Trapp CPF: 947.924.109-91 matrícula:48.315, Ednéia Vieira da Costa CPF: 020.824.459-09
matrícula 20.075 e Sra. Cristina Amaral Nogueira CPF: 610.832.919-04, matrícula 29387. A Presidente da
sessão Sra. Fabiana informou aos membros da Comissão que o trabalho se daria para julgamento e
classificação da seguinte candidata: 1) Eliete Beatriz Rodrigues CPF: 651.768.399-20. Síntese dos fatos:
A candidata em treze de agosto de dois mil e dezoito interpôs recurso da decisão que a desclassificou em
ata de julgamento do dia 6 de agosto. Em vinte e oito de agosto a Comissão de Avaliação julgou o recurso
e dando-lhe provimento  classificando a candidata. Na análise dos documentos apresentados a candidata
FICA CLASSIFICADA com a pontuação apresentada no quadro abaixo:

Cargo Pretendido: Agente Administrativo

      Classificação                 Nome             CPF          Pontuação

               1       Eliete Beatriz Rodrigues    651.768.399-20             30

Nada mais havendo a ser tratado deu-se por encerrada a cessão.
 

Documento assinado eletronicamente por Cristina Amaral Nogueira, Servidor(a)
Público(a), em 31/08/2018, às 11:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Edneia Vieira da Costa, Servidor(a)
Público(a), em 31/08/2018, às 11:50, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Maria Oliveira, Coordenador
(a), em 31/08/2018, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 2354182 e o código CRC 4E40FD59.



Rua Itajaí, 390 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 
18.0.037877-4

2354182v16
2354182v16


