ATA DA COMISSÃO ORGANIZADORA, EXECUTORA E JULGADORA DO
PSS - MAGISTÉRIO

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito,
reuniram-se na sala da Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes, a Comissão organizadora, executora e julgadora
do PSS - Magistério 2018, para analisar o pedido de recurso da candidata
quanto a correção da pontuação final na avaliação da prova didática.

Após a análise, de acordo com o edital 021/2017, ficou assim decidido:
Candidata Lourdes V. Bordinhão: Deferido.

Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a
assinada pela comissão.
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ATA DA COMISSÃO ORGANIZADORA, EXECUTORA E JULGADORA DO PSS PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO- EDITAL DE ABERTURA 021/2017.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, reuniram se na sala de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a
Comissão Organizadora, Executora e Julgadora para analisar os pedidos de recursos dos candidatos,
Pedro Reinaldo de Oliveira, Daniel Schizzi, Adriana dos Santos da Silva e Loriana Passini, quanto às notas
atribuídas pela banca avaliadora.
Após assistir e analisar os vídeos das aulas apresentadas pelos candidatos, a
Comissão Organizadora, Executora e Julgadora, RESOLVE INDEFERIR

os pedidos de recursos dos

candidatos acima citados, ratificando a nota da Banca Examinadora .
Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que segue assinada
pela comissão.

Luciani Gubert Ferri
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ATA DA COMISSÃO ORGANIZADORA, EXECUTORA E JULGADORA DO
PSS - MAGISTÉRIO

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniramse na sala da coordenação pedagógica da Secretaria Múnicipal de Educação
Cultura e Esportes, a Comissão organizadora, executora e julgadora do PSS Magistério 2018, para analisar os pedidos de recurso dos candidatos quanto a
classificação provisória.

Após a análise, de acordo com o edital 021/2017, ficou assim decidido:
Candidata Tatiane Aline Barros: Deferido.

Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que segue assinada
pela comissão.

Roseli Aparecida S. Lorenzi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Gisele Sávio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eiisangela Aparecida Rodrigues Tavares _ _ _ _ _ _ _ _ __
Luciani Gubert Ferri
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ATA DA COMISSÃO ORGANIZADORA, EXECUTORA E JULGADORA DO
PSS - MAGISTÉRIO

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, reuniram-se
na sala da coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação
Cultura e Esportes, a Comissão organizadora, executora e julgadora do PSS Magistério 2018, para analisar os pedidos de recurso dos candidatos quanto a
classificação provisória.
Após a análise, de acordo com o edital 021/2017, ficaram assim
decididos:
Candidata Bruna dos Santos ferreira: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do
Edital de Abertura.
Candidata Miraci Alves Brasil: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do Edital
de Abertura.
Candidata Daniela Hort Ignácio de Lima Granville: Indeferido, de acordo com o
item 12.5 do Edital de Abertura.
Candidata Analdia Bonfim: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do Edital de
Abertura.
Candidata Fernanda Gorete Griz: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do
Edital de Abertura.
Candidato Vanderson da Silva: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do Edital
de Abertura.
Candidata Elisiane Barbosa: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do Edital de
Abertura.
Candidata Fernanda Ketlin Hollas: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do
Edital de Abertura.
Candidata Edineia Maria da Rosa: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do
Edital de Abertura.
Candidata Aline de Paula: Indeferido, de acordo com o item 12.5 do Edital de
Abertura.
Candidata Andressa Francieli de Oliveira: Indeferido por INTEMPESTIVIDADE,
de acordo com o item 12.4 do Edital de Abertura.

Candidata Suzani Pletsch Verlindes: Indeferido por INTEMPESTIVIDADE, de
acordo com o item 12.4 do Edital de Abertura.

Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que segue assinada
pela comissão.

Roseli Aparecida
Gisele Sávio --=~~~~~~------J.~-------Rodrigues lavare
Luciani Gubert Ferri
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