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 A Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado, reuniu-se às 12:30 do 
dia 06 de abril de 2016, para decidir acerca da classificação final dos candidatos com inscrições 
homologadas e sobre o pedido de consideração do tempo de serviço na Irmandade Santa Casa de 
Alpinópolis pela candidata Maria Luiza Teodósio Vaz como “serviço público” apresentando 
declaração da entidade de utilidade pública. Após análise do assunto em questão, a comissão 
decidiu por unanimidade que o pedido de juntada da declaração de utilidade pública não é o 
suficiente para contagem do tempo como serviço público, uma vez que o referido título não altera a 
natureza jurídica da entidade, neste caso classificada como associação privada no código 399-9 
(vide cartão CNPJ), e a celebração de convênios ou o recebimento de verbas da administração 
pública, não a qualifica como órgão público. A comissão baseou-se no parecer emitido pelo 
assessor jurídico da Câmara Dr. Roger do Prado Aun e em razão disto não considerou o tempo da 
candidata como serviço público para fins do critério de desempate trazido pelo edital. Após 
dirimida as dúvidas acerca do processo a comissão definiu a classificação na seguinte forma: 1 - 
Rosinei Moreira Lima, 5 pontos, 1 ano de serviço público, 36,8 anos; 2 – Maria Luiza Teodósio 
Vaz, 5 pontos, 59,3 anos; 3 – Eliana Alves Reis, 5 pontos, 31,8 anos; 4 – Maria da Penha Dias da 
Silva 5 pontos, 28,11 anos; 5 – Daniela Bento David, 4,4 pontos; 6 – Sandra Aparecida Barros 
Silva, 3,8 pontos. Nada mais havendo a declarar a comissão publicará a classificação apurada, 
abrindo prazo para recurso conforme previsto no edital 002/2016 e, após cumprido o referido prazo 
encaminhará para homologação do Presidente. Nada mais havendo a tratar declaramos encerrada a 
reunião. 
 

Alpinópolis, 06 de abril de 2016. 
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