
 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 019/2022. 

 

Aos nove dias do mês de agosto de 2022, às 09:00 horas, reuniu-se na sede da  Secretaria 
Municipal de Saúde, situada à Praça Salgado Filho n° 34, bairro Centro, a Comissão de 
Avaliação, Reavaliação e Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado, constituída 
pelo Decreto Administrativo n° 1.565 de 05 de julho de 2022 para realizar a sessão de abertura 
dos envelopes das inscrições referentes ao Edital n°19/2022, cujo objeto é Contratação 
temporária para os cargos de, Técnico em enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Dentista e 
Artesão. 

No endereço, data e horário estabelecidos no Edital, a comissão constituída pelos 
membros: Amilton Nésio da Silva, Andressa Andrade Santos e Pamela Larissa Batista Melo, 
dando início aos trabalhos, dando boas-vindas a todos, e iniciou a abertura dos envelopes dos 
candidatos, para conferência das respectivas documentações, conforme solicitados no edital.  

Após análise das documentações, a comissão chegou à seguinte constatação: 
Totalizaram 7 inscrições, dentre elas 3 candidatos não compareceram no horário marcado para 
a sessão, ficando então, (02 inscritos) para o cargo de Técnico em Enfermagem (01 inscrito), 
para o cargo de Dentista e (1 inscrito) para o cargo de Auxiliar de Saúde Bucal. A candidata 
Joyce Lopes da Silva, inscrita para a vaga de técnica em enfermagem foi desclassificada por 
falta de documentação, visto que os demais candidatos estavam com a documentação completa, 
a comissão chega a seguinte pontuação: 

Nome do 
Candidato Cargo 

 Pontuação 

Classificação Curso 
na 

área 

Pós 
Graduação Contagem 

de Tempo Total 

Maria 
Aparecida 
Areda 
Vasconcelos 
e Silva    

Técnica em 
Enfermagem 

6 

 
- 

10 16 1° 

Denilda da 
Conceição 
Alves 
Medeiro 

Auxiliar de 
Saúde Bucal  18 

 
-        10 18 1° 

Gilmara 
Comin 
Berticelli 

Dentista  
- 

 
- - 0 1° 

 
 



 

 

Fica aberto prazo recursal de um dia, a contar da data de publicação da classificação do edital. 
Nada mais havendo a constar lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada 
pelos membros da comissão. 

 Buritis-MG, 09 de agosto de 2022. 

 

_________________________   _________________________ 
Amilton Nésio da Silva    Andressa Andrade Santos 

 

_________________________ 
Pamela Larissa Batista Melo 


