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ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR 

 
Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 16:00, reuniu-se a Comissão de 
Avaliação Multidisciplinar para realizar a atribuição final de todos candidatos 
entrevistados. Preliminarmente, ressaltou-se que: 

1) Dos 07 candidatos com entrevista agendada para a vaga de Agente de 

Fiscalização, a candidata Ana Clara Lazzari Franco avisou que não 

compareceria por motivos pessoais e solicitou entrevista à distância o que a 

Comissão entendeu não ser pertinente; 

2) Dos 05 candidatos com entrevista agendada para a vaga de Agente 

Administrativo, o candidato Pedro Luís da Silva Pinto avisou que não 

compareceria por distância e solicitou entrevista por Skype o que a Comissão 

entendeu não ser pertinente; 

3) Todos demais candidatos compareceram com pontualidade; 

4) Todos os entrevistados elaboraram a redação que consta anexa ao processo; 

5) Os candidatos selecionados, bem como de todos participantes do certame; 

possuem uma qualificação acadêmica e profissional de muito valor; 

6) A pontuação final atribuída foi de: 

Agente de Fiscalização: a) Janaína Junges – 11 pontos; b) João Vinícius de 

Souza Vares – 10 pontos; c) Mayara Oliveira dos Santos – 9 pontos; d) Ágata 

Selau – 9 pontos; e) Vagner Gerhardt Mâncio – 9 pontos; f) Juliana Alves 

Ponticelli – 9 pontos; e g) Ana Clara Lazzari Franco – 9 pontos. 

Agente Administrativo: a) Jorge Ubiraja Gustavo Júnior – 10 pontos; b) Carla 

Nascimento Machado – 9 pontos; c) Virgínia Fehlberg Cardozo – 8 pontos; d) 

Teresinha Amaro de Araújo – 8 pontos; e e) Pedro Luís da Silva Pinto – 8 

pontos. 

7) Embora os primeiros e segundos lugares estejam definidos, o restante da lista 

de classificação estaria empatado e, dessa forma, consultou-se a Assessoria 

Jurídica; 

8) Foi indicada a realização de sorteio público para dirimir o empate das vagas e 

agendou-se o mesmo para o dia 26 de abril de 2019, às 11:00 na sede da 

AGESAN-RS e foram enviados e-mails a todos candidatos empatados, 

facultando sua participação no sorteio; 

9) Estipulou-se que a classificação final bem como toda e qualquer comunicação 

se daria somente no dia 26 de abril de 2019, após a realização do sorteio 

público. 

Nada mais havendo a ocorrer, encerrou-se a reunião. 
 

Canoas, 25 de abril de 2019. 
Demétrius Jung Gonzalez – Diretor Geral 
Tiago Luis Gomes – Diretor de Regulação 
Priscila Cerentini Alves – Diretora Administração e Finanças 
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