
 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE XAVANTINA 

 
 

 Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro - CEP 89780-000 - Telefone: (49) 3454-3100 
  

Ata da comissão de acompanhamento e coordenação do chamamento público 
002/2022, para contratação de pessoal para preenchimento, em caráter urgente, 
excepcional e temporário, do cargo de médico (PSF), através de PROVA DE TÍTULOS 
E TEMPO DE SERVIÇO. Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
reuniram-se nas dependências do centro administrativo municipal, os membros da aludida 
comissão (decreto 709/2022), para acompanhar o processo de inscrição e seleção dos 
candidatos. Realizaram inscrição os seguintes candidatos: 001) ANDREIA DE OLIVEIRA 
CAVALCANTE ALVES – CPF 771.959.062-72; 002) SABRINA TAYNA DA SILVA – 
067.715.399-62; 003) TAINÁ GABRIELA BEDIN SLEVINSKI – CPF 061.142.329-41; 004) 
KAROLINE KUSTER VALTER – CPF 149.196.107-42; 005) NILTON FERRAZ JUNIOR – 
CPF 006.539.399-65; 006) JOÃO MATIOSKI NETO – CPF 299.596.089-72. Apresentaram 
a documentação correta para a inscrição os seguintes candidatos: 001) ANDREIA DE 
OLIVEIRA CAVALCANTE ALVES; 002) SABRINA TAYNA DA SILVA; 003) TAINÁ 
GABRIELA BEDIN SLEVINSKI, sendo deferida suas inscrições. Restaram indeferidas as 
inscrições de: 004) KAROLINE KUSTER VALTER – a candidata ainda não possui 
certificado de conclusão do curso de medicina, item 3 do edital. 005) NILTON FERRAZ 
JUNIOR – não apresentação do certificado de conclusão do curso de medicina, item 3 do 
edital, bem como dos documentos dos itens 4.1 e 4.2 do edital. 006) JOÃO MATIOSKI 
NETO - não houve apresentação de ficha de inscrição anexo I e ficha para prova de títulos 
anexo II, bem como não houve apresentação dos documentos dos itens 4.1 e 4.2 do edital. 
Por fim, a comissão redigiu a presente ata e a colocou em votação. uma vez aprovada, 
todos procederam a assinatura desta, solicitaram a sua publicação em diário oficial e site 
oficial do município e encerraram os trabalhos. Xavantina, Estado de santa Catarina, em 
dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
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