
 

AGESAN – RS  
Rua Guilherme Shell, 5638 - Sobreloja, Centro - Canoas/RS. 

e-mail: agesan.rs@gmail.com 
 

ATA DE REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO MULTIDISCPLINAR 

 

Aos 26 dias do mês de junho de 2020, reuniu-se a Comissão de Avaliação 
Multidisciplinar para avaliar os currículos enviados referentes à vaga de Contador, 
conforme Edital de Seleção Pública nº 01/2020. 

Preliminarmente, ressaltou-se que:  

1) Foram enviados 33 (trinta e três) currículos no período estipulado pelo edital; 

2) Analisou-se cada um dos 33 (trinta e três) currículos enviados, atribuindo-se a 
pontuação conforme critérios editalícios;  

4) Após a atribuição de pontuação, considerou-se avaliar, por intermédio de entrevista, 
6 (seis) currículos; 

5) Concluiu-se que, em virtude da pandemia, a melhor opção seria a entrevista on-line 
e entrou-se em contato com os 6 (seis) candidatos para as entrevistas virtuais dia 30 de 
junho de 2020, das 9:30 horas até as 12:00 horas, conforme cronograma a seguir: 

a) 9:30 – Jennifer Beatriz Gomes Fagundes 

b) 10:00 – Angélica Maurina 

c) 10:30 – Márcia Barcellos de Souza 

d) 11:00 - Lilian Souza Strohmeier 

e) 11:30 – Dilson Luis Truccolo Mottin 

f) 12:00 – Paulo Ricardo Bastos de Menezes 

6) Como critérios de avaliação dos currículos, considerou-se:  

a) para a experiência em contabilidade pública, adotou-se a pontuação de 30 (trinta) 
pontos para qualquer experiência profissional em órgãos ou instituições públicas, tais 
como, conforme currículos (Banco de Olhos, Hospitais, SENAC, SESI, SENAI, UFRGS, 
BRDE, Banrisul, Banco do Brasil, Exército, dentre outros); 

b) o tempo de formado do curso superior ou do curso técnico para o cadastro no 
conselho de contabilidade superior a 3 (três) anos; 

c) a desclassificação dos não graduados em curso superior de contabilidade; 

d) os certificados descritos no currículo e os que foram enviados em anexo, para as 
respectivas análises de carga horária para pontuação; 

7) A planilha de avaliação dos currículos fica anexa à ATA. 

Nada mais havendo a ocorrer, encerrou-se a reunião. Canoas, 26 de junho de 2020. 
Demétrius Jung Gonzalez – Diretor Geral  

Tiago Luis Gomes – Membro da Comissão  

Daniela Tomaz – Membro da Comissão  


