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

Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo n. 009/2021, instituída pela Portaria 

104, de 22 de junho de 2021, formada pelos servidores públicos Larry Luiz Carvalho 

Domingues, Leonardo Maciel Pereira e Thauan Fellipe Carvalho Fontes, sob a presidência do 

primeiro, reunida na sala virtual criada na plataforma “Google Meet” e acessada pelo link 

https://meetgoogle.com/ocs-yvvp-pmn, deu início à realização da entrevista pessoal regulada 

pelos itens 44 a 51 do edital de abertura do certame. 

Com início, às 14h00, o exame consistente nas entrevistas dos 2 (dois) 

candidatos inscritos no certame ocorreu sem qualquer incidente.  

Os 2 (dois) candidatos inscritos foram entrevistados.  

Disponibilizado a quem tivesse interesse em assistir ao exame, por meio de 

comunicado publicada no Diário Oficial do Município de 16 de julho de 2021, inscreveu-se 

para assistir ao evento o senhor Diego da Silva de Souza (RG 48.613.545-7-SSP/SP), 

residente na rua Brasilino Colaço Ribeiro, n. 550, Rocio, Iguape (SP).   

Inicialmente, o presidente dos trabalhos abriu o evento apresentando todos os 

componentes da Comissão Organizadora, em seguida solicitou a apresentação dos dois 

candidatos inscritos. Depois, procedeu ao sorteio da ordem de entrevista dos candidatos, 

apurando-se que primeiro seria arguido o candidato Edison Fantoni Machado, em seguida 

Moises Monteiro Pereira. Os candidatos tiveram oportunidade para relatar suas experiências 

profissionais. Em seguida, cada candidato pela ordem, foi arguido pelos membros da 

Comissão Organizadora, os quais averiguaram os pontos lançados e postulados nos 

requerimentos de inscrições, conforme edital e documentos anexos aos autos do certame. Em 

seguida, a Comissão Especial formulou questões de natureza técnica para cada candidato 

responder. Os candidatos tiveram oportunidade de construir livremente suas respostas. 

https://meetgoogle.com/ocs-yvvp-pmn
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Encerrada as entrevistas a Comissão Especial, após desejar boa sorte a todos os candidatos e 

finalizar a sessão virtual, reuniu-se e apurou as seguintes notas para os entrevistados, nos 

termos dos incisos I e II do item 49 do edital de abertura do certame:  

     CANDIDATO 1 CANDIDATO 2 

LARRY LUIZ CARVALHO DOMINGUES 

Item 1 = 06 Item 1 = 20 

item 2 = 07 item 2 = 08 

Total obtido = 13 Total obtido = 28 

LEONARDO PEREIRA MACIEL 

Item 1 = 10 Item 1 = 18 

item 2 = 05 item 2 = 09 

Total obtido = 15 Total obtido = 27 

THAUAN FELLIPE CARVALHO FONTES  

Item 1 = 10 Item 1 = 20 

item 2 = 7 item 2 = 9 

Total obtido = 17 Total obtido = 29 

Média Obtida   15,00        28,00 

    

     

Logo em seguida, a Comissão Especial fez o cotejo dos pontos postulados 

por cada candidato, com os documentos apresentados, chegando à seguinte conclusão: 

1) Candidato: Moises Monteiro Pereira: 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de especialização (pós graduação “lato sensu”) na área de 

tecnologia da informação ou análise e desenvolvimento de sistemas 

0,00 

B Comprovante de mestrado ou doutorado na área de tecnologia da 

informação ou análise e desenvolvimento de sistemas 

0,00 

C Comprovante de experiência como estagiário e/ou profissional no 

desempenho de atividades na área de tecnologia da informação ou análise 

e desenvolvimento de sistemas  

50,00 

    

TOTAL DE PONTOS DESEJADOS 

50,00 
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2) Candidato: Edison Fantoni Machado 

ITEM DOCUMENTO PONTOS 

COMPROVADOS 

A Comprovante de especialização (pós graduação “lato sensu”) na área de 

tecnologia da informação ou análise e desenvolvimento de sistemas 

0,00 

B Comprovante de mestrado ou doutorado na área de tecnologia da 

informação ou análise e desenvolvimento de sistemas 

7,50 

C Comprovante de experiência como estagiário e/ou profissional no 

desempenho de atividades na área de tecnologia da informação ou análise 

e desenvolvimento de sistemas  

50,00 

    

TOTAL DE PONTOS DESEJADOS 

57,50 

 

Assim sendo, tem-se o seguinte resultado: 

 

ORDEM  CANDIDATOS  ANÁLISE CURRICULAR ENTREVISTA PONTOS ALCANÇADOS 

1º MOISES MONTEIRO PEREIRA 50,00 28,00 78,00 

2º EDISON FANTONI MACHADO 57,50 15,00 72,50 

 

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. 

Sem mais, foram encerrados os trabalhos com a lavratura desta ata que vai 

assinada pelos integrantes da Comissão Organizadora.  
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