
 

 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 

EDITAL Nº 001/2021 

 

 

 

Aos 17(dezessete) dias do mês de Fevereiro de 2021, às 09:00 (nove horas) 

reuniu-se na sala de reuniões do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS-

CODANORTE, a Comissão Técnica para realização, avaliação e julgamento 

do processo seletivo simplificado, formado pelo Sr. Dinilton Pereira da Costa 

(Presidente da Comissão), Thiago Barbosa e Oliveira (Coord. Técnico da 

Comissão), Nádia Patrícia de Souza (Secretária da Comissão), Rejane Souto 

Aquino Gonçalves (Membro da Comissão) e Simone Karoline Macedo da 

Silva (Membro da Comissão),  nomeadas pela Portaria 003/2021, para dar 

prosseguimento ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO 001/2021, EDITAL 

NO 001/2021. 

 

A Comissão recebeu o pedido de esclarecimento aviado pela Sra. Thais de 

Fátima Balbino Lisboa, Tecnóloga em Gestão Ambiental e pelo Sr. Ordilei 

Simões de Oliveira, com os seguintes questionamentos: 

 

“ANEXO II - ficha de inscrição no item experiência profissional. No corpo do 

texto o Tempo de exercício profissional na área técnica ambiental, em setor 

público, tem valor de 1 ponto por mês, o mesmo valor para Tempo de 

exercício profissional na área técnica ambiental, em instituição privada, 

também valor de 1 ponto por mês. 

No entanto, na tabela de pontuação no anexo esses valores  são diferentes, 

o Tempo de exercício profissional na área técnica ambiental, em setor 

público, tem valor de 1 ponto por mês e Tempo de exercício profissional na 

área técnica ambiental, em instituição privada, tem valor de 0,5 ponto por 

mês.” 

 

“Gostaria de sanar algumas dúvidas referentes ao EDITAL 001/2021 da 

CODANORTE. 

Em relação a contabilização de pontos para avaliação de exercício 

profissional, no texto do edital o tempo de serviço em 

instituição privada contabiliza em 1 ponto por mês, conforme item IV: 

"IV) – DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS E DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 



 

 

 

 

 

 

b) Tempo de exercício profissional na área técnica ambiental, em instituição 

privada, máximo de 30 meses: 1 ponto por mês" 

 

Porém nos anexos II (FICHA DE INSCRIÇÃO) e IV (DOS CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO) o tempo de exercício profissional na área técnica ambiental, 

em instituição privada, aparece com pontuação de 0,5 ponto por mês, com 

pontuação máxima de 15 pontos considerando o máximo de 30 meses. 

Gostaria de saber qual é a pontuação correta a ser considerada neste caso.” 

 

RESPOSTA: Considera-se a pontuação contida no descritivo do Edital, sendo 

mais vantajoso aos candidatos, conforme item IV, alínea “b”, ou seja, 1 

ponto.   

  

“Outra dúvida seria em relação a divulgação da classificação final. Há um 

cronograma com data prevista para divulgação dos resultados?” 

 

RESPOSTA: Obedecendo o disposto nos itens IV, V e VI, estima-se que a data 

para divulgação da Classificação Final, seja em média 15 dias após o 

encerramento das inscrições. Salientando que, a lista final de selecionados 

(Classificação final) será publicada nos Diários Oficiais do CODANORTE e 

AMM www.diario.oficial.codanorte.mg.gov.br e www.diariomunicipal.com.br 

e site do CODANORTE (www.codanorte.mg.gov.br). 

 

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata, que após lida e 

aceita, segue assinada pelos presentes. 

 

Montes Claros/MG., 17 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

Dinilton Pereira da Costa   Thiago Barbosa e Oliveira  

Presidente da Comissão    Coord. Técnico da Comissão 

  

 

Nádia Patrícia de Souza    Rejane Souto Aquino Gonçalves 

Secretária da Comissão    Membro da Comissão 

 

 

 

Simone Karoline Macedo da Silva 

Membro da Comissão 
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