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ATA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 010/2021 

 

 

 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, a Comissão 

Especial Organizadora do Processo Seletivo n. 010/2021, instituída pela Portaria 107, de 22 

de junho de 2021, formada pelos servidores públicos José da Conceição Carvalho Junior, 

Rodolfo de Araújo Barris e Thauan Fellipe Carvalho Fontes, sob a presidência da primeira, 

reuniu-se, às 16h30, para examinar e analisar os currículos dos candidatos inscritos no 

certame. Inicialmente, o senhor presidente determinou que a Comissão indicasse quais foram 

os candidatos inscritos, declarando-se que se inscreveram 11 (onze) candidatos, a saber: (1) 

Ana Carolina De Mattos F. dos Santos Gonçalves, (2) Camille Stephanie Trapp, (3) Eliane 

Lemos Oliveira dos Santos, (4) Júlia Gonçalves da Costa, (5) Leonardo Faber da Silva, (6) 

Leonardo José Brito de Oliveira, (7) Linara de Lima Borges, (8) Marielle Nunes de Aguiar 

Santos, (9) Paloma Rossetto, (10) Sandra Santos Trigo Alves e (11) Thiago de Almeida 

Paulino. Depois foi determinado pela presidência que se procedesse a verificação de que se 

todos os candidatos apresentaram os requisitos mínimos exigidos para o exercício da função-

atividade (ensino fundamental completo e comprovação de conclusão do curso de monitor no 

transporte escolar (SEST/SENAT), no módulo presencial. A Comissão Organizadora, neste 

particular, desclassificou os candidatos Ana Carolina De Mattos F. dos Santos Gonçalves, por 

não ter apresentado o comprovante de conclusão no curso de monitor no transporte escolar; 

Júlia Gonçalves da Costa, por não ter apresentado comprovante do curso específico, no 

módulo presencial, de monitor de transporte escolar; Leonardo Faber da Silva, por não ter 

apresentado o comprovante de conclusão no curso de monitor no transporte escolar; Linara de 

Lima Borges, por não ter apresentado o comprovante de conclusão no curso de monitor no 

transporte escolar; e Marielle Nunes de Aguiar Santos por não ter apresentado comprovante 

do curso específico, no módulo presencial, de monitor de transporte escolar. A seguir, 

procedeu-se à conferência dos documentos e a correta correlação dos pontos desejados pelos 

candidatos que apresentaram os requisitos mínimos exigidos pelo edital, chegando-se à 

seguinte conclusão: 
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. Candidata: Camille Stephanie Trapp: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

20,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 0,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

00,00 

  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 40,00 

 

. Candidata: Eliane Lemos Oliveira dos Santos: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

0,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 0,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

40,00 

  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 60,00 

 

. Candidato: Leonardo José Brito de Oliveira: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

10,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 0,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

40,00 

  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 70,00 
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. Candidata: Paloma Rossetto: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

0,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 20,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

40,00 

  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 80,00 

 

. Candidata: Sandra Santos Trigo Alves: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

0,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 20,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

40,00 

  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 80,00 

 

. Candidato: Thiago de Almeida Paulino: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

privado 

0,00 

B Comprovante de experiência como monitor de transporte fluvial 0,00 

C Comprovante de conclusão do ensino médio 20,00 

D Comprovante de experiência como monitor de transporte escolar no setor 

público 

40,00 
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  TOTAL DE PONTOS CONQUISTADOS 60,00 

 

 

Assim sendo, tem-se o seguinte resultado: 

ORDEM  CANDIDATOS  PONTOS ALCANÇADOS 

1º PALOMA ROSSETO 80,00 

2º SANDRA SANTOS TRIGO ALVES 80,00 

3º  LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA 70,00 

4º  ELIANE LEMOS OLIVEIRA DOS SANTOS 60,00 

5º THIAGO DE ALMEIDA PAULINO 60,00 

6º CAMILE STEPHANIE TRAPP 40,00 

 

O critério de desempate das candidatas Paloma Rosseto e Sandra Trigo 

Alves obedeceu rigorosamente ao parâmetro contido no item 45 do edital, tendo em conta 

como fator favorável para melhor classificação, por primeiro, a comprovação de maior 

tempo de experiência em cargo, emprego ou função pública de monitor de transporte 

escolar no serviço público e residir na proximidade de um dos locais da prestação de 

serviço.  

Todos os candidatos qualificados obtiveram a nota mínima exigida para 

classificação: 30,00 (trinta) pontos, conforme o item 41 do edital.  

O resultado provisório do certame, contendo a lista dos candidatos em 

ordem classificatória, foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Iguape 

e encaminhado ao departamento competente para disponibilização no Diário Oficial do 

Município, dando-se assim publicidade ampla e possibilitando a impugnação pelos 

candidatos no prazo e termos estabelecidos no edital de abertura.  

Após o decurso do prazo recursal, a Comissão Organizadora voltará a se 

reunir para conhecer e julgar de eventuais impugnações recursais, bem como lavrar 

relatório definitivo sobre as ocorrências do certame, encaminhando o processo ao Prefeito 

para homologação futura do resultado definitivo. 
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Sem mais, foram encerrados os trabalhos com a lavratura desta ata que vai 

assinada pelos integrantes da Comissão Organizadora.  

 

JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO JUNIOR 

 

 

 

RODOLFO DE ARAÚJO BARRIS  

 

 

THAUAN FELLIPE CARVALHO FONTES 


