
Processo Seletivo Simplificado 15/2021 

 

Resultado Preliminar 

 

 Técnico em Enfermagem  

ESPECIFICAÇÃO Nome 

Escolaridade mínima exigida para a função: 

Ensino Médio Completo 

Antônio Aguinel da Silva Neto 

Diploma ou certificado de técnico de 

enfermagem, expedido de acordo com a 

legislação vigente e registrado no órgão 

competente; 

- 

Carteira de Técnico de enfermagem, 

devidamente registrada no COREN 

(Conselho Regional de Enfermagem) ou 

outro órgão que venha a este substituir; 

- 

Comprovação de Experiência na função 

(CTPS ou contrato de trabalho)  

40 pontos 

Cursos de capacitação na área da saúde   

Total  40 pontos 

 

 

 

Cargo/Função: Enfermeiro Padrão  

ESPECIFICAÇÃO Charline Beatrice Ritter Francieli Alvina Giacomini 

Escolaridade mínima exigida para a função: 

Ensino Superior de Enfermagem. 

-  

Diploma de enfermeiro expedido de acordo 

com a legislação vigente e registrado no 

órgão competente; 

- - 

Carteira de Enfermeiro devidamente 

registrada no COREN (Conselho Regional 

de Enfermagem); 

- - 

Pós Graduação em Nível de Especialização 

na área da Saúde 

20 20 

Comprovação de Experiência na função 

(CTPS ou contrato de trabalho)  

40 40 

Cursos de capacitação na área da saúde  40 40 

Total  (100)  pontos 100 (pontos) 

 



 

 

 

Cargo/Função: Enfermeiro Padrão  

ESPECIFICAÇÃO Marilia Paula Lande da 

Silva 

Juliane Elise Schneider 

Escolaridade mínima exigida para a função: 

Ensino Superior de Enfermagem. 

-  

Diploma de enfermeiro expedido de acordo 

com a legislação vigente e registrado no 

órgão competente; 

- - 

Carteira de Enfermeiro devidamente 

registrada no COREN (Conselho Regional 

de Enfermagem); 

- - 

Pós Graduação em Nível de Especialização 

na área da Saúde 

  

Comprovação de Experiência na função 

(CTPS ou contrato de trabalho)  

30  

Cursos de capacitação na área da saúde  40  

Total  (70) pontos Desclassificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cargo/Função: Farmacêutico  

ESPECIFICAÇÃO Monica Cerutti Dazzi  Deise S de Oliveira 

Escolaridade mínima exigida para a função: 

Ensino Superior de Farmácia. 

- - 

Diploma de Farmacêutico expedido de 

acordo com a legislação vigente e registrado 

no órgão competente; 

- - 

Carteira de Farmacêutico devidamente 

registrada no CRF (Conselho Regional de 

Farmácia); 

- - 

Pós Graduação em Nível de Especialização 

na área da Saúde 

20  20 

Comprovação de Experiência na função 

(CTPS ou contrato de trabalho)  

40  20 

Cursos de capacitação na área da saúde  40 10 

Total (100) pontos (50) pontos 

 Cargo/Função: Farmacêutico  

ESPECIFICAÇÃO Janice Drehmer Ehrhardt  

Escolaridade mínima exigida para a função: 

Ensino Superior de Farmácia. 

- - 

Diploma de Farmacêutico expedido de 

acordo com a legislação vigente e registrado 

no órgão competente; 

- - 

Carteira de Farmacêutico devidamente 

registrada no CRF (Conselho Regional de 

Farmácia); 

- - 

Pós Graduação em Nível de Especialização 

na área da Saúde 

  

Comprovação de Experiência na função 

(CTPS ou contrato de trabalho)  

  

Cursos de capacitação na área da saúde    

Total DESCLASSIFICADA  

Vicente Dutra, 21 de setembro de 2021 

 

Ivens Rogerio Goulart do Amaral___________________________________________ 

Raquel Dotto Dal Forno ___________________________________________________ 

Kelli Vanni Henriques _____________________________________________________ 

 


