
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA PERMANENTE

ATUANTE NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 020/2022

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte dois, na sala de reunião localizada

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

quarenta e cinco minutos no horário de Brasília, reuniram-se os membros da Comissão

Examinadora Permanente responsável pelos Processos Seletivos Simplificados, nomeados

pela Portaria nº 19570, de 03 de fevereiro de 2021, que “revoga a portaria nº 18491 de

15/01/2019 e nomeia para comporem a comissão examinadora permanente que atuará na

condução dos processos seletivos simplificados”, para efetuar a análise dos recursos ao Edital

de Processo Seletivo Simplificado nº 020/2022, que “Divulga a pontuação do Edital de

Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022, visando a contratação temporária para a função

de Auxiliar Administrativo, que especifica.”

Após análise dos recursos interpostos, a presente Comissão Examinadora Permanente

analisou novamente todas as inscrições e encontrou uma inconsistência junto à inscrição n.º

113, em nome de Aline Tatiane Klein, uma vez que não restou conhecida a sua experiência

profissional na área pública, devendo ser atribuído a sua nota 20 pontos, em razão disto a

totalidade de sua nota será de 70 pontos. Portanto, em decorrência da identificação dessa

inconsistência, a presente Comissão Examinadora Permanente do Processo Seletivo n.º

020/2022 publicará novo edital, o qual constará a nota correta da candidata Aline Tatiane

Klein,

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às dezessete horas, e eu, Eduardo Pereira

da Silva, Coordenador de Unidade, matrícula nº 10633, lavrei a presente ata que, em

testemunho da verdade, segue assinada por mim e por todos os presentes.

Igrejinha, 17 de fevereiro de 2022.

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”
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