
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA

ATA DE SORTEIO PÚBLICO DE CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 097/2021

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, na sala de reunião localizada

no primeiro andar do Centro Administrativo Prefeito Lauri Auri Krause, às quinze horas no

horário de Brasília, reuniram-se os membros da Comissão responsável pelos Processos

Seletivos, para a realização do ato público de sorteio de classificação, conforme estipulado no

item 07 (sete) do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 097/2021, visando a contratação

temporária para a função de Médico Veterinário, que especifica, uma vez que verificada a

ocorrência de empate.

Embora convocados através do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 122/2021, de 15

de setembro de 2021, nenhum candidato compareceu para acompanhar o ato. Às quinze horas

e cinco minutos, após as explicações sobre o funcionamento do sorteio, os presentes

verificaram os nomes nos itens a serem sorteados, confirmando o nome de todos os

candidatos que encontram-se em situação de empate, cujas folhas foram cortadas e dobradas

no ato. Procedeu-se o ato do sorteio, na presença dos presentes que abaixo assinam, têm-se

como classificação final para divulgação:

CARGO: Médico Veterinário

NOME PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO
Melissa Sperotto Gozzi 80 pontos 1º

Tábata Andressa Streppel 70 pontos 2º

Oziél Freitas Siqueira 50 pontos 3º

Luana Tamiris Gottlieb 40 pontos 4º

Jenifer Veiga de Souza 30 pontos 5º

Lívia de Almeida Adams 30 pontos 6º

Alessandro de Oliveira Lima 30 pontos 7º

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”
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Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quinze horas e quinze minutos, e eu,

Eduardo Pereira da Silva, Coordenador de Unidade, lotado no Gabinete do Prefeito, matrícula

nº 10633, lavrei a presente ata que, em testemunho da verdade, segue assinada por mim e por

todos os presentes.

Igrejinha, 16 de setembro de 2021.
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