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             ATA REUNIÃO DA COMISSAO JULGADORA  

 
 
Dos dias vinte e quatro a vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, reuniu-se 
na sede da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capivari de Baixo, a Comissão 
Julgadora do Processo Seletivo Simplificado N° 001/2022 – SAÚDE, definida pelo Decreto 
nº 1450/2022, composta pelos Servidores Luciano Corrêa Matrícula – 667, Rafael Niada 
Mendes Matrícula – 13437, Ellen Leandro Marques Matrícula – 10330, para análise dos 
recursos interposto pelos candidatos participantes no certame, para fins de realizar a 
reavaliação e reanálise da documentação recebida e apuração do resultado definitivo do 
certame. Foram analisados 21 (vinte e um) recursos protocolados, procedendo a revisão dos 
títulos entregues pelos candidatos regularmente inscritos. Em relação a análise dos recursos 
teve-se 12 (doze) procedentes e 09 (nove) improcedentes. Com relação a reanálise realizada 
foi constatado as seguintes divergências nos seguintes candidatos: número de inscrição 0019 
– Tempo de serviço, número de inscrição 0112 - Pontuação referente a curso de capacitação, 
número de inscrição 0106 - Pontuação referente a curso de capacitação, número de inscrição 
0014 - Pontuação referente a curso de capacitação, número de inscrição 017 – Tempo de 
serviço, número de inscrição 054 – Tempo de Serviço, número de inscrição 0113 – Tempo de 
Serviço no cargo de Técnico de Radiologia, número de inscrição  0042 - Pontuação referente 
a curso de capacitação, número de inscrição  0078 – Tempo de Serviço. As divergências 
foram devidamente apuradas e corrigidas. Após a conclusão dos trabalhos foi produzidos dois 
documentos que segue em anexo a esta ata: 01 Extrato de Recursos Interpostos e 
Resultado Final por Ordem de Classificação. 
 
 

Capivari de Baixo/SC, 27 de maio de 2022. 
 

Comissão julgadora: 
 
 

  

Luciano Corrêa 
Matrícula – 667 

 

Rafael Niada Mendes 
Matrícula – 13437 

 

Ellen Leandro Marques 
Matrícula – 10330 

 
 
 
 


