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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se em
sessão virtual pela plataforma ZOOM os servidores Marcelo Andrade Trevisan, matrícula 13837,
coordenador do Processo Seletivo de Estágio de nível médio 2021, Paulo Rodolfo Dellaméa, matrícula
12132, Supervisor de Apoio Judiciário e Administrativo, e Marcio Moresco Sangoi, matrícula 12079, com
a finalidade específica de apurar o resultado final do Processo Seletivo de Estágio de nível médio 2021,
Técnico em Administração / Secretariado. O coordenador Marcelo abriu a reunião informando que
houveram 3 (tres) inscrições e que 01 (uma) inscrição foi indeferida conforme relatório de inscrições
registrado sob número 5689823. Em ato contínuo, foram analisados os dados das inscrições registradas
nos autos nos documentos 5689850 e 5689853, referentes a inscrição 01 e 02 respectivamente. Com base
nos dados do histórico escolar da inscrição número 01, foram calculadas as médias de cada ano e
registradas nas planilha de apuração, resultado em uma média aritmética final de 5,76 (cinco virgula
setenta e seis).  Ao analisarmos o histórico da inscrição 02, verificamos a necessidade de conversão dos
conceitos do histórico, conforme a tabela do anexo I do edital (doc 5670403).  A aluna com conceito
"Construção Satisfatória do Aprendizado" teve sua avaliação convertida com nota 8,5, conforme tabela do
anexo I, item "Satisfatório".  Lançadas as notas na planilha de resultados e realizada a classificação pela
maior nota média, os membros da comissão conferiram os dados e emitiram o relatório da apuração do
resultado, anexado a estes autos sob número 5690858. Devido a existência de apenas uma vaga para
admissão imediata, junto a Central de Mandados da Subseção de Santa Maria, a comissão organizadora
classificou a candidata Daniela Quoos, inscrição nº 2, deixando a candidata Daniele Franco da Silva,
inscrição nº 1, em cadastro de reserva, visando preenchimento de eventual vaga futura. Concluídos todos
os atos da comissão de apuração do resultado, sem divergências sobre os dados e/ou procedimentos
adotados, encerramos a reunião remota pelo sistema ZOOM às quinze horas e trinta e cinco minutos. 

A comissão organizadora encaminha os dados da apuração ao Juiz Federal Diretor do
Foro, Dr Ezio Teixeira, para análise, conferência e homologação do resultado apurado no Processo
Seletivo de Estágio 2021, Técnico em Administração/Secretariado da Subseção Judiciária de Santa Maria.
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