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RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO CREDENCIAMENTO 004/2019

A Comissão Permanente de Licitação do município de Nova Fátima
(PR), tendo analisado documentação apresentada pelos candidatos que ao
Credenciamento de Profissionais para atuar nas áreas de Psicologia, Assistente
Social e Veterinário, vem através desta ata informar que:
Para o cargo de Assistente Social item 02 do anexo I do Edital de
Credenciamento 004/2019, foram 6 (seis) os candidatos credenciados; Para o cargo
de Psicólogo item 01 do anexo I do Edital de Credenciamento 004/2019, foram 6
(seis) os candidatos credenciados; Para o cargo de Veterinários item 03 do anexo I
do Edital de Credenciamento 004/2019, foram 3 (três) os candidatos credenciados.
Utilizando dos critérios de desempate contidos no Edital de
Chamamento Publico nº 004/2019, em cumprimentos aos itens 2.3 e 2.4, onde se
trata dos critérios de desempate dos candidatos, segue a relação de classificação,
para o cargo de Assistente Social.
Item 01 – Psicólogo
Psicólogo - Secretaria de Assistência Social / Secretária de Saúde
Colocação
Candidato
1º
2º
3º
4º
5º

Natalia Terra
Jéssica Maria Nogari da Silva da Mata
Bárbara Dias Nagano
Fernando Weslei Veiga
Flavia Penha Jacobsen Batista

6º

Anatany Cristina Godinho Morales
Todos os credenciados apresentaram certificados de formação na

área de atuação (Psicologia), além de demais títulos e currículos.
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Utilizando-se os critérios de desempate descritos no item 2.3 do
Edital, onde prevê que se determinado candidato apresenta-se certificado de pósgraduação (especialização), seria utilizado como critério classificatório.
Apenas o candidato 1º colocado apresentou certificação de pósgraduação (especialização) concluída, os candidatos 2º, 3º e 4º colocados
apresentaram comprovação de que estão cursando pós-graduação (especialização).
Os candidatos 2º e 3º colocados, ainda apresentaram comprovação
de vinculo empregatício inerente a atividades descritas no Edital.
A classificação do canditado 2º colocado se deu pela análise de
apresentação de declaração comprovando que esta cursando Mestrado, com
disciplina já concluída (declaração apresentada pela universidade).
O candidato 6º colocado não apresentou nenhum certificado de pósgraduação (especialização) tampouco declaração de estar cursando.
Item 02 – Assistente Social
Assistente Social - Secretaria de Assistência Social
Colocação
Candidato
1º
Célia Lourdes Sales Roque da Silva
2º
Marluci Aparecida do Nascimento Leoni
3º
Floriza Ugoline de Almeida
4º
Vanilza Durães Messias
5º
Daniela Braga Amin Bruniera
6º

Mayra Nunes da Costa Ribeiro
Todos os credenciados apresentaram certificados de formação na

área de atuação (Serviço Social), além de demais títulos e currículos.
Utilizando-se os critérios de desempate descritos no item 2.3 do
Edital de credenciamento, onde prevê que se determinado candidato apresenta-se
certificado de pós-graduação (especialização), seria utilizado como critério
classificatório.
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Os cinco primeiros candidatos classificados apresentaram certificado
de conclusão de pós-graduação (especialização), apenas o 6º colocado não
apresentou certificado.
Os candidatos 1º e 2º colocados apresentaram certificado de pósgraduação (especialização) relacionado à área de assistência social.
Assim sendo manteve-se a condição de empate, e passou-se para
analise de currículo conforme previsto no item 2.4 do Edital de credenciamento
004/2019. Vejamos:
Item 2.4 do Edital de credenciamento 04/2019 – O currículo do candidato
passará por uma análise com o Secretário (a) da respectiva Secretária
requisitante, que fará um relatório individual, apontando os principais fatores
que resultaram na contratação do candidato.

Desta maneira, realizando a análise de currículo dos candidatos
empatados, verificou-se que um dos candidatos apresentou experiência profissional
pública na área de Assistência Social em período superior a 07 anos (Gestor
Municipal de Assistência Social / Município de Nova Fátima - 02/02/2009 à
10/10/2016), sendo assim, fator relevante para o desempate e colocando-o na 1ª
colocação.
Quanto aos candidatos classificados em 3º, 4º e 5º colocados, todos
apresentaram

certificado

de

especialização,

porém

a

especialização

não

corresponde às atribuições direitas deste credenciamento tendo em vista a vaga de
lotação.
Desta forma o desempate se deu através de avaliação curricular
(item 2.4), onde foi evidenciada a experiência profissional.
Item 03 – Veterinário
Colocação
1º
2º
3º

Veterinário - Secretaria de Saúde
Candidato
Jamile Abdala Hayama Silva
Veridiana Coutinho de Almeida
Izabelle Regina Carvalho Goncalves
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Todos os credenciados apresentaram certificados de formação na
área de atuação (Médico Veterinário), além de demais títulos e currículos.
Utilizando-se os critérios de desempate descritos no item 2.3 do
Edital de credenciamento, onde prevê que se determinado candidato apresenta-se
certificado de pós-graduação (especialização), seria utilizado como critério
classificatório.
Nenhum dos candidatos apresentou certificado de pós-graduação
(especialização), assim sendo manteve-se a condição de empate, e passou-se para
analise de currículo conforme previsto no item 2.4 do Edital de credenciamento
004/2019. Vejamos:
Item 2.4 do Edital de credenciamento 04/2019 – O currículo do candidato
passará por uma análise com o Secretário (a) da respectiva Secretária
requisitante, que fará um relatório individual, apontando os principais fatores
que resultaram na contratação do candidato.

Desta maneira, realizando a análise de currículo dos candidatos
empatados, verificou-se que os candidatos 1º e 2º colocados apresentaram
comprovação de vinculo empregatício inerente às atividades descritas no Edital.
Tendo em vista a análise curricular realizado pelo Secretário de
Saúde comunicada através de Ofício, o candidato 1º colocado apresentou
comprovação de que está cursando pós-graduação (especialização), na área de
Vigilância Sanitária e Qualidade de Alimentos (Término em Setembro de 2019),
sendo assim, fator relevante para o desempate e colocando-o na 1ª colocação.
A partir da publicação desta ata, os candidatos tem prazo de 05
(cinco) dias uteis para apresentarem recurso, prazo máximo para apresentação será
em 26/07/2019 até as 16:00 h.
Ressaltamos que serão chamados pela ordem de classificação, os
candidatos, conforme necessidade das respectivas secretarias, tendo me vista o
interesse público durante a vigência do Credenciamento público (01 (um) ano a
partir da Homologação)
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Nova Fátima (PR), em 22 de Julho de 2019.

_____________________________
Comissão Permanente de Licitação

_________________________
Secretário Municipal de Saúde

__________________________
Secretária de Assistência Social

