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Atos Administrativos

RESU
ULTADO FINAL
F
P
PROCESSO
O SELETIVO
O SIMPLIFFICADO Nº 001/202
20
a) Psicólogo:

Candid
datos
Eva
a Jovina Rocha da Silva

Cam
mila Lisboa do
os Santos

TÍTULOS
Experiênccia profissiona
al, devidamente comprovvada
(1 ponto por
p cada 6 meses) *
Curso de pós-graduaçã
ão, lato sensu
u ou strictu seenso,
p
na área esspecifica. (2 pontos
por curso) **
Participaçção em curso com duração
o mínima de 20h
(vinte horras) de atualizzação e/ou aperfeiçoamento
na área em que está concorrendo à vaga, nos últimos
cinco
anos, devvidamente comprovada. (0
0,5 ponto porr
curso).
Participação em conggresso, confe
erência, simp
pósio,
seminário, nos últim
mos dois an
nos, devidam
mente
comprovaada, por meio de certificado de
participaçãoquecontenhaacargahorááriaeoresumodosit
ensdebatidos.
(0,1 ponto
o por curso)
TOTAL

Experiênccia profissiona
al, devidamente comprovvada
(1 ponto por
p cada 6 meses) *

Curso de pós-graduaçã
ão, lato sensu
u ou strictu seenso,
p
na área esspecifica. (2 pontos
por curso) **
Participaçção em curso com duração
o mínima de 20h
(vinte horras) de atualizzação e/ou aperfeiçoamento
na área em que está concorrendo à vaga, nos últimos
cinco
anos, devvidamente comprovada. (0
0,5 ponto porr
curso).
Participação em conggresso, confe
erência, simp
pósio,
seminário, nos últim
mos dois an
nos, devidam
mente
comprovaada, por meio de certificado de
participaçãoquecontenhaacargahorááriaeoresumodosit
ensdebatidos.
(0,1 ponto
o por curso)

PON
NTUAÇÃO
M
MAXIMA
5.0

Classificação
o
1º

2.0

1.0

0,2

8.02

2.0

-

1.0

0,6

R Maria Oliveira
Rua
O
Bitteencourt, s/nºº, Centro, Ba
arra do Roch
ha – BA – CEP
P: 45560-00
00
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TOTAL

3.06

b) Professor
P
co
om formação em Educaação Física:

Candid
datos

Fáb
bio Santos daa Silva

Vânia de Souza Soares

TÍTULOS
Experiênccia profissiona
al, devidamente comprovvada
(1 ponto por
p cada 6 meses) *
Curso de pós-graduaçã
ão, lato sensu
u ou strictu seenso,
p
na área esspecifica. (2 pontos
por curso) **
Participaçção em curso com duração
o mínima de 20h
(vinte horras) de atualizzação e/ou aperfeiçoamento
na área em que está concorrendo à vaga, nos últimos
cinco
anos, devvidamente comprovada. (0
0,5 ponto porr
curso).
Participação em conggresso, confe
erência, simp
pósio,
seminário, nos últim
mos dois an
nos, devidam
mente
comprovaada, por meio de certificado de
participaçãoquecontenhaacargahorááriaeoresumodosit
ensdebatidos.
(0,1 ponto
o por curso)
TOTAL

Experiênccia profissiona
al, devidamente comprovvada
(1 ponto por
p cada 6 meses) *

Curso de pós-graduaçã
ão, lato sensu
u ou strictu seenso,
p
na área esspecifica. (2 pontos
por curso) **
Participaçção em curso com duração
o mínima de 20h
(vinte horras) de atualizzação e/ou aperfeiçoamento
na área em que está concorrendo à vaga, nos últimos
cinco
anos, devvidamente comprovada. (0
0,5 ponto porr
curso).
Participação em conggresso, confe
erência, simp
pósio,
seminário, nos últim
mos dois an
nos, devidam
mente
comprovaada, por meio de certificado de
participaçãoquecontenhaacargahorááriaeoresumodosit

PON
NTUAÇÃO
M
MAXIMA
6.0

Classificação
o
1º

-

1.0

1.0

8.00

2.0

-

1.0

0,2

R Maria Oliveira
Rua
O
Bitteencourt, s/nºº, Centro, Ba
arra do Roch
ha – BA – CEP
P: 45560-00
00
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ensdebatidos.
(0,1 ponto
o por curso)

TOTAL

Experiênccia profissiona
al, devidamente comprovvada
(1 ponto por
p cada 6 meses) *

Kellyy da Silva

Curso de pós-graduaçã
ão, lato sensu
u ou strictu seenso,
p
na área esspecifica. (2 pontos
por curso) **
Participaçção em curso com duração
o mínima de 20h
(vinte horras) de atualizzação e/ou aperfeiçoamento
na área em que está concorrendo à vaga, nos últimos
cinco
anos, devvidamente comprovada. (0
0,5 ponto porr
curso).
Participação em conggresso, confe
erência, simp
pósio,
seminário, nos últim
mos dois an
nos, devidam
mente
comprovaada, por meio de certificado de
participaçãoquecontenhaacargahorááriaeoresumodosit
ensdebatidos.
(0,1 ponto
o por curso)
TOTAL

3.02

2.0

3º

-

1.0

-

3.0

CAR
RGO: AGENTTE COMUNIIÁRIO DE SA
AÚDE
Nº

Nome

1.

Casssia Rodriguees de Oliveiraa

Classificação
C
o
D
Desclassifica
ado

2.

Leandro Santoss de Oliveira

D
Desclassifica
ado

3.

Maria Lucia Sou
uza Fontes Lima

D
Desclassifica
ado

4.

Noeelene Oliveirra da Conceiçção

D
Desclassifica
ado

Obseervação
Não atendeu préérequiisitos do An
nexo I,
tabella III
Não atendeu préérequiisitos do An
nexo I,
tabella III
Não atendeu préérequiisitos do An
nexo I,
tabella III
Não atendeu préérequiisitos do An
nexo I,
tabella III

R Maria Oliveira
Rua
O
Bitteencourt, s/nºº, Centro, Ba
arra do Roch
ha – BA – CEP
P: 45560-00
00
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5.

Ram
mile dos Santtos Guimarães

D
Desclassifica
ado

Não atendeu préérequiisitos do An
nexo I,
tabella III

Classificação
C
o
D
Desclassifica
ado

Obseervação
Não atendeu o ittem 3 do
editaal e nem ao constante
no A
Anexo III.

INSC
CRIÇÕES INC
COMPLETAS
Nº

Nome

1.

Laiss Souza Menezes

R Maria Oliveira
Rua
O
Bitteencourt, s/nºº, Centro, Ba
arra do Roch
ha – BA – CEP
P: 45560-00
00
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