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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 vinte um 
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 análise 
documental e classificação da pontuação individual de cada uma dos seguintes candidatos abaixo 
com as inscrições deferidas e homologadas: 
 

001) ANDREIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ALVES – CPF 
771.959.062-72 

 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

a) Certificados, diplomas ou equivalente relativo à participação 
em curso de formação e aperfeiçoamento, na área de atuação, 
com carga horária mínima de  20 horas ou 20 horas/aulas de 
curso, realizados nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 
(pontuação por certificado).   
* (Não houve apresentação) 

0,00 

b) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em empresa privada ou como profissional liberal, 
comprovado através de declaração firmada pelo empregador com 
data de admissão e demissão especificada para contagem 
correta de tempo de serviço, ou através de Registro em Órgão 
Municipal como profissional liberal (pontuação para cada um mês 
completo).  
* (Não houve apresentação de declaração firmada pelo 
empregador ou através de Registro em Órgão Municipal 
como profissional liberal da alínea “b”) 

0,00 

c) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em órgão público, comprovado através de 
declaração firmada pelo empregador com data de admissão e 
demissão especificada para contagem correta de tempo de 
serviço (pontuação para cada um mês completo). 
* (Houve apresentação de Declaração do Ministério da Saúde 
– Projeto mais Médicos (11/2018 à 01/11/2019. 

2,00 

a) Curso de Especialização Lato sensu na área especifica ou afim 
- * (Não houve apresentação) 

0,00 

b) Curso de mestrado na área especifica ou afim - * (Não houve 
apresentação) 

0,00 

c) Curso de doutorado na área especifica ou afim - * (Não houve 
apresentação) 

0,00 

TOTAL DE PONTUAÇÃO  2,00 

 

002) SABRINA TAYNA DA SILVA – 067.715.399-62  

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

a) Certificados, diplomas ou equivalente relativo à participação 
em curso de formação e aperfeiçoamento, na área de atuação, 
com carga horária mínima de  20 horas ou 20 horas/aulas de 
curso, realizados nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 
(pontuação por certificado).  
* (Houve comprovação de somente 4 cursos de 
aperfeiçoamento com carga horária mínima de 20 horas) 

0,40 

b) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em empresa privada ou como profissional liberal, 
comprovado através de declaração firmada pelo empregador com 
data de admissão e demissão especificada para contagem 
correta de tempo de serviço, ou através de Registro em Órgão 
Municipal como profissional liberal (pontuação para cada um mês 

0,00 
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completo).  * (Não houve apresentação) 

c) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em órgão público, comprovado através de 
declaração firmada pelo empregador com data de admissão e 
demissão especificada para contagem correta de tempo de 
serviço (pontuação para cada um mês completo). * (Não houve 
apresentação) 

0,00 

a) Curso de Especialização Lato sensu na área especifica ou afim 
- * (Não houve apresentação) 

0,00 

b) Curso de mestrado na área especifica ou afim - * (Não houve 
apresentação) 

0,00 

c) Curso de doutorado na área especifica ou afim - * (Não houve 
apresentação) 

0,00 

TOTAL DE PONTUAÇÃO  0,40 

 

003) TAINÁ GABRIELA BEDIN SLEVINSKI – CPF 061.142.329-
41 

 

TÍTULOS PONTUAÇÃO 

a) Certificados, diplomas ou equivalente relativo à participação 
em curso de formação e aperfeiçoamento, na área de atuação, 
com carga horária mínima de  20 horas ou 20 horas/aulas de 
curso, realizados nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 
(pontuação por certificado).  

0,10 

b) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em empresa privada ou como profissional liberal, 
comprovado através de declaração firmada pelo empregador com 
data de admissão e demissão especificada para contagem 
correta de tempo de serviço, ou através de Registro em Órgão 
Municipal como profissional liberal (pontuação para cada um mês 
completo). * (Não houve apresentação)  

0,00 

c) Tempo de experiência na área onde vai atuar, efetivo exercício 
da profissão, em órgão público, comprovado através de 
declaração firmada pelo empregador com data de admissão e 
demissão especificada para contagem correta de tempo de 
serviço (pontuação para cada um mês completo). * (Não houve 
apresentação) 

0,20 

a) Curso de Especialização Lato sensu na área especifica ou afim 
* (Não houve apresentação) 

 

b) Curso de mestrado na área especifica ou afim * (Não houve 
apresentação) 

 

c) Curso de doutorado na área especifica ou afim * (Não houve 
apresentação) 

 

TOTAL DE PONTUAÇÃO  0,30 

 
 
Assim, considerando a documentação apresentada pelos candidatos e pontuação alcançada, apurou 
a seguinte classificação: PRIMEIRO LUGAR: 001) ANDREIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ALVES 
– CPF 771.959.062-72; SEGUNDO LUGAR: 002) SABRINA TAYNA DA SILVA – 067.715.399-62; 
TERCEIRO LUGAR: 003) TAINÁ GABRIELA BEDIN SLEVINSKI – CPF 061.142.329-41. 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. 
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