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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 012/2020 

 

EDITAL N° 08 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR PROVA 

TEÓRICO/OBJETIVA 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado 

de um Agente Comunitário de Saúde. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, através da 

Secretaria da Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos 

do art. 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e pelas normas estabelecidas 

no Decreto n° 12/2020, de 18 de fevereiro 2020,  e Decreto 34/2020 de 03 de abril de 2020, 

que regem o Processo Seletivo Simplificado, TORNA PÚBLICO o presente Edital para 

divulgar o que segue: 

EDITAL N° 08 – PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

PROVA TEÓRICO/OBJETIVA – à candidata que realizou a prova teórica-objetiva para o 

cargo disposto no Processo Seletivo Simplificado nº 012/2020 aberto pelo Edital n° 01/2020. 

ANA PAULA FAGUNDES, única pretendente que realizou a prova, obteve treze acertos, 

superando assim o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de acertos, previstos como 

classificatórios no edital de abertura. Aproveitando o ensejo, os membros da comissão 

observaram que a candidata não apresentou nenhum título, antecipando assim a conclusão 

e avaliação final da mesma que fica da seguinte forma: trinta e nove pontos na prova 

teórica-objetiva e zero pontos na análise de currículo, ficando a mesma 

CLASSIFICADA para o cargo disposto neste Processo Seletivo Simplificado. Com a 

publicação deste edital, disponível no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal e no 

site no site www.donafrancisca.rs.gov.br, abre-se o prazo para recurso, no próximo dia útil, 

dia vinte e dois de outubro do corrente ano até as vinte e três horas e cinquenta e nove 

minutos. Não havendo interposição, antecipam-se os demais atos do Cronograma e 

publica-se o resultado final no dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA, aos vinte e um dias do 
mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 
EDALEO DALLA NORA 

Prefeito Municipal de Dona Francisca 
Registre-se e Publique-se 
Em 21 de outubro de 2020. 
 
Laura Hermes 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento. 

http://www.donafrancisca.rs.gov.br/

