ATA Nº. 009/2016.
Aos sete (07) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezesseis
(2016),às nove (09:00) horas, no salão de Atos do Instituto Municipal de
Educação “Augusta Maria de Lima Marques”, reuniram-se os membros da
Comissão Organizadora do Concurso Público, Secretário de Município da
Administração, Paulo Douglas Marques Costa,
Secretario Adjunto de
Município da Administração, Pedro Gavino dos Santos Nunes, Márcia Rejane
Miolo Dias, Ondina Maria Ferreira Freitas e Vitória de Oliveira Sayyed, com a
presença dos servidores Vinicius Nahan dos Santos, representante da PGM e
Matheus Santos da Silveira, representante da Central de Sistema de Controle
Interno para procederem em ato público, conforme previsto nos itens 6.7.6 e
6.8 do Edital 2641/2016, o recebimento dos comprovantes do numero de
dependentes e, persistindo o empate, realização de sorteio para desempate
dos candidatos que ficaram empatados na reclassificação determinada
através de sentença Judicial, conforme sentença prolatada nos autos do
Processo de nº. 040/1.16.0000623-6 (Mandado de Segurança), que
determinou a anulação da questão nº. 28 para o cargo de ADVOGADO-PGM.
A seguir foi dada abertura ao ato, registrando-se que nenhum dos candidatos
se fez presente, apesar de efetuadas todas as convocações regulares
determinadas através do Edital convocatório, nem tampouco houve
apresentação de comprovante de dependentes. A seguir passou-se a realizar
o sorteio pelos membros da Comissão organizadora do concurso retirando
aleatoriamente de dentro do recepiente, os nomes dos candidatos que
restaram empatados, sendo que a reclassificação se dará na ordem de
retirada dos nomes em todos os quesitos previstos no item 6.7 do Edital de
Abertura de CONCURSO PÚBLICO para o cargo de ADVOGADO – PGM –
Após o sorteio dos desempates, a classificação final passou a ser a
seguinte: RAFAEL MILANI (2º)- ADRISSA FLORES SEVERO (3º) –
MICHELE VEBER LORENZONI (4º) – FELIPE VALLI TONDO (5º) –
DIEIZON SCHUBERT ZANINI (8º) – BRUNA TEIXEIRA OLIVEIRA (9º) –
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA (11º) – FERNANDO BORTOLUZZI DIAZ
(12º) – ALESSANDRA DE ALCANTARA ABBADE (16º) – AZÂNIA MARIZE
VALMARATE GONÇALVES (17º) – SAMANTHA FRIEDRICH BALSAN
(18º) – MARCELO SSELHORST (19º). Após o encerramento do sorteio de
todos os empates, às 09:31 ( Nove horas e Trinta e Um Minutos), e nada
mais havendo, lavrou-se a presente ata, que vai por todos os presentes
assinada, devendo a mesma ser encaminhada a Secretaria de Município da
Administração para que seja dado prosseguimento aos demais atos,
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