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ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE DE CURRÍCULOS RELATIVO AO EDITAL Nº 01/2021, 
realizada aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta 
minutos, por meio da Plataforma Google Meet, estando conectados a presidente Claudia Maria 
Ferreira Perencin, o vice-presidente Manoel Eduardo Tavares Ferreira e a primeira secretária 
Simone Kandratavicius. A presidente inicia a reunião passando a palavra à secretária e 
responsável técnica pelo empreendimento Simone, que esclarece sobre os procedimentos de 
análise de currículos dos candidatos às vagas de pessoa de notório saber e educador(a) 
ambiental, conforme o Edital nº 01/2021, publicado no Jornal Tribuna e no site da Associação 
em vinte e três de julho do corrente ano para seleção de equipe técnica para o 
empreendimento Formação de Comunidade Engajada ao Jogo de Interpretação em Educação 
Ambiental “Encantados do Rio Pardo”, relativo ao Empreendimento FEHIDRO 2020-
PARDO_COB47, sob o Contrato FEHIDRO nº 007/2021. Informa que o prazo se extinguiu na 
data de vinte e nove de julho e houve dois candidatos interessados nas vagas: Eliandro 
Antonio Sordi dos Santos, para a função de pessoa de notório saber para desenvolvimento do 
jogo e Edna Ferreira Costa do Sim, para a função de Educadora Ambiental. Simone apresenta o 
currículo do candidato à vaga de pessoa de notório saber Eliandro Antonio Sordi dos Santos, 
sendo constatada a qualificação do candidato por atender os critérios exigidos. Em seguida 
Simone apresenta o currículo de Edna Ferreira Costa do Sim, sendo também constatada a sua 
qualificação para a vaga por atender os critérios exigidos no Edital. Os presentes aprovam a 
contratação dos candidatos e serão comunicados do resultado da seleção por meio de 
mensagem eletrônica e publicado o resultado no site da Associação para publicização na data 
de hoje. Sem mais, a presidente dá por encerrada a reunião e eu Simone Kandratavicius, lavro 
e assino a presente ata juntamente com a presidente. 
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