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ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR 

 

Aos 30 dias do mês de junho de 2020, reuniu-se a Comissão de Avaliação 
Multidisciplinar para entrevistar os candidatos e atribuir as notas para a entrevista, 
conforme Edital de Seleção Pública nº 01/2020. 

Preliminarmente, ressaltou-se que:  

1) As entrevistas foram conduzidas pelo aplicativo Whatsapp por videoconferência, 
através do celular do Diretor Geral Demétrius Jung Gonzalez, no dia 30 de junho de 
2020, e ocorreram da seguinte maneira (prints das conversas anexos): 

Candidato Horário Início Duração 
Jennifer 9:47 9 minutos e 25 segundos 
Angelica 10:00 9 minutos e 57 segundos 
Marcia 10:29 12 minutos e 19 segundos 
Lilian 10:59 12 minutos e 10 segundos 
Dilson 11:25 7 minutos e 30 segundos 
Paulo Ricardo 11:34 10 minutos e 19 segundos 

 

2) A entrevista por videoconferência ocorreu com a presença da Comissão de Avaliação 
e com o Diretor Geral, otimizando a reunião posterior com o respectivo; 

3) Na avaliação, observou-se que que todos os candidatos às entrevistas não possuíam 
a experiência global de contabilidade pública necessária para a sua atuação na agência 
reguladora; 

4) Na avaliação, a Comissão julgou que os quesitos de não atendimento em 
contabilidade pública caberiam a julgamento da Diretoria Geral, que iria atribuir a 
seguinte pontuação: 

a) 1 ponto para o conhecimento em emissão de empenhos (orçamento público); 

b) 1 ponto para o conhecimento em caixa público; 

c) 1 ponto para o conhecimento com folha de pagamento de celetistas; 

d) 1 ponto para a possibilidade de início imediato das atividades. 

5) Os critérios elencados pela Diretoria Geral se decorreram em virtude das experiências 
dos entrevistados, que mesmo tendo trabalhado em órgãos públicos, detinham de uma 
ou outra função específica; 

6) Em todas as entrevistas foram questionados os mesmos pontos, a respeito do 
conhecimento na prática em contabilidade pública, bem como da possibilidade de início 
imediato, em função da necessidade da autarquia. Em todas entrevistas também foi 
frisado a disponibilidade do atual contador e repassar as informações nos próximos 30 
(trinta) dias; 

7) Foi solicitado a todos os candidatos a elaboração da redação, conforme preconizado 
no edital, as quais foram enviadas em e-mail, nos prazos estabelecidos de 30 (trinta) 
minutos e são anexas ao processo; 
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8) Após a atribuição de notas, a pontuação ficou estabelecida na seguinte: 

Candidato Pontuação Classificação/Idade 
Paulo Ricardo Bastos de. Menezes 67 1º lugar 
Márcia Barcelos de Souza 52 2º lugar (1979) 
Jennifer Beatriz Gomes Fagundes 52 3º lugar (1983) 
Lilian Souza Strohmeier 52 4º lugar (1987) 
Angélica Maurina 51 5º lugar 
Dilson Luis Truccolo Mottin 47 6º lugar 

 

9) Em virtude do empate entre o 2º ao 4º lugares e não haver previsão editalícia para 
desempate, bem como a impossibilidade de sorteio presencial, em virtude da pandemia, 
utilizou-se, como critério de desempate a idade, conforme anos de nascimento ao lado 
da classificação, na planilha do item 8. 

 

Nada mais havendo a ocorrer, encerrou-se a reunião. Canoas, 30 de junho de 2020. 
Demétrius Jung Gonzalez – Diretor Geral  

Tiago Luis Gomes – Membro da Comissão  

Daniela Tomaz – Membro da Comissão 

 


