
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº 003/2022
PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  PARA  CONTRATAÇÃO  E  CADASTRO  DE
RESERVA DE NUTRICIONISTA

Reuniu-se no dia 29 (vinte e nove) do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 15 horas, na

sede da SEME, a Comissão de Processo Seletivo nomeada pela Portaria/SEME nº 004/2022,

estando  presentes os membros Deuzineia Dalmazio Cardoso Mozer,   Selma Lúcia de Abreu

Nascimento,  Jorgiane  Taylor  Ciciliotti  e  Sandra Boldrini,  tendo  como objetivo o  registro  da

realização  do Processo  Seletivo  Simplificado  de  Contratação  Temporária e  Formação  de

Cadastro de Reserva  de profissionais para atuarem na função de  Nutricionista  na Rede de

ensino municipal, que foi feito através do Edital 003/2022  A presidente da Comissão abriu a

reunião informando que  a pauta da reunião é a construção de parecer acerca do Processo

Seletivo. A Comissão concluiu que todas as etapas do Processo correram conforme os critérios

estabelecidos  no  Edital,  sendo  que  as  inscrições  foram  realizadas  no  prazo  previsto,  os

recursos foram devidamente respondidos e o resultado final foi publicado no site da Prefeitura

de Piúma,  e no Diário Oficial  dos Municípios. Registramos que o processo transcorreu em

concordância com os critérios estabelecidos na  Lei Municipal nº 2.265/2018, na Lei Municipal

nº  2.464/2022, no Decreto nº  1.487/18  e  no  Edital  003/2022.  Em tempo registramos que,

conforme estabelece  o  Decreto  1487/2018,  a  partir  do presente  momento  a  Secretária de

Educação assume a responsabilidade da coordenação dos procedimentos para a convocação

dos candidatos obedecendo a ordem de classificação para análise da documentação, escolha

de vagas e assinatura dos contratos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e esta

ata lavrada e assinada pelos membros presentes na reunião. 

Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18  -  Acaiaca  -  Edf. Milar - Piúma/ES  -  CEP 29.285-000


