Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Treze Tílias
ATA DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO RESULTADO PARCIAL
REFERENTE EDITAL CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL Nº 02/2021 DE 09/06/2021

1ª ETAPA – RESULTADO PARCIAL

As 08:30hs do dia 14 de junho de 2021, reuniram-se na sala de reuniões da
Prefeitura Municipal de Treze Tílias, situada na Praça Andreas Thaler nº 25, centro, a Comissão
de Avaliação da Chamada Pública nº 02/2021, legalmente constituída pela Portaria nº 144/21
de 09 de junho de 2021, a fim de analisar a documentação encaminhada pelos candidatos de
acordo com as exigências do Edital 02/2021 de 09 de junho de 2021, que trata da contratação
temporária, emergencial e de excepcional interesse público, a fim de suprir a falta de
profissional conforme Anexo I do referido Edital.
Dando início aos trabalhos a Sra. Cláudia Valeria Dalazem Santos, Diretora Geral de
Assistência e Promoção da Saúde e Presidente da Comissão deu boas-vindas aos colaboradores
e entregou toda a documentação gerada no processo de inscrição ocorrido nos dias 10 e 11 de
junho de 2021.
NOME
Leonardo M. Pereira
Lucas M. M. Lobo

PROTOCO DE INSCRIÇÃO
001/2021
002/2021
Inscrição não reconhecida, visto a não realização\formalização de todas
as etapas do processo de inscrição. Não efetuou a entrega dos
documentos requeridos conforme rege o Edital 02/2021 de 09/06/2021.
Em anexo a este processo, segue o comprovante de inscrição do
candidato não retirado pelo mesmo.

Daniela Camara Pedrosa Mazin

003/2021

Dando início aos trabalhos, a Comissão iniciou as atividades analisando os
documentos apresentados pelos candidatos ora qualificados, por ordem de inscrição (Ficha de
protocolo), e concomitantemente preenchendo o Formulário para pontuação de títulos e tempo
de formação.
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Segue abaixo e relação dos candidatos classificados pode ordem de colocação.

PONTOS
COLOCAÇÃO

NOME

TEMPO DE
FORMAÇÃO

RESIDÊNCIA
MÉDICA

PONTUAÇÃO
TOTAL

1º

Leonardo Maciel Pereira

19,66

40

59,66

2º

Daniela Camara Pedrosa Mazin

16,42

00

16,42

OBSERVAÇÃO

3.591 dias
02 residências médicas
3.000 dias

Sendo este um “resultado parcial”, segue esta Ata para a publicação nos meios
oficiais (site do Município e site do DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios) e abre-se o prazo no dia 16/06/2021
para os candidatos interessados interporem os seus recursos, utilizando para isto o Anexo III do
Edital nº 02/2021, o qual deverá ser entregue pessoalmente ou pelo seu procurador no local e
horários informados no item 9.2 do referido Edital.
A Comissão de Avaliação se reunirá novamente no dia 17/06/2021 para analisar os
eventuais recursos recebidos e elaborar a Ata com o “resultado final” do certame a qual será
publicada nos sites oficiais (www.trezetilias.sc.gov.br e www.diariomunicipal.sc.gov.br) no dia
18/06/2021.
Sendo o que tínhamos para tratar até o momento, eu Rúbia Lopes, secretariei a
presente seção a qual segue assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Nome legível

Assinatura
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