
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO 

  

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 003/2022 
 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

A Prefeitura Municipal de Camalaú, por meio de sua Comissão Especial do Processo 

Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 

neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, torna público o EDITAL COM 

RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 

aberto pelo Edital nº 001/2021, publicado em 28 de março no Boletim Eletrônico Oficial 

Municipal, como também no site oficial da Prefeitura Municipal de Camalaú 

(camalau.pb.gov.br), nos seguintes termos: 

Art. 1º. A etapa única da Análise Curricular, eliminatória e classificatória, é aplicada a 

todas as funções temporárias. 

Art. 2º. O resultado da Análise Curricular foi apurado de acordo com os critérios 

divulgados no Edital n° 001/2022 do PSS/PMC n° 002/2022 e está disposto no anexo contido 

neste edital. 

Art. 3°. Será admitido Recurso quanto ao Resultado da Análise Curricular no prazo de 

02 (dois) dias úteis, conforme cronograma disposto no Edital de Abertura nº 001/2022, 

publicado em 28 de março no Boletim Eletrônico Oficial Municipal, como também no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Camalaú (camalau.pb.gov.br) e demais regras contidas no 

Capítulo 7 – Dos Recursos do Edital n° 001/2022. 

Art. 4°. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 

Camalaú, 20 de abril de 2022. 

 

URÂNIO E SILVA MAYER 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
 



 

 

 

 

 

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA 

MEMBRO DA COMISSÃO 

 

 

 

MARÍCIA RALLINE COUTO MARIANO 

MEMBRO DA COMISSÃO 

 

  

 

ÉMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 001 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

001 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
001.001 Nilsete Acácia de Freitas Costa Cancelada 

001.002 Samuel Pereira de Melo Eliminado 

001.003 Gabriella Maria da Conceição Eliminada 

001.004 Emanoela de Lima Maracajá Aprovada – 20 pontos 

001.005 Rita de Cássia Pinheiro Gomes Eliminada 

001.006 Ana Lais Nascimento Dos Santos Fernandes Aprovada – 13,5 pontos 

001.007 Guilherme Pereira da Silva dos Santos Eliminado 

001.008 Nadieje Aparecida Raposo Januário Eliminada 

001.009 Monica Maria Dos Santos 8 pontos 

001.010 Nilsete Acácia de Freitas Costa 10 pontos 

001.011 José Wellison Feitosa Bezerra Aprovado – 9,5 pontos 

001.012 Jade Mirabel Bezerra Farias Cancelada 

001.013 Jade Mirabel Bezerra Farias Aprovada – 7,5 pontos 

001.014 Aparecida Lucia Da Silva Aprovada – 5 pontos 

001.015 Josefa Claudenice Costa dos Santos Aprovada – 14 pontos 

001.016 Caroline Esteffane Ferreira de Brito Eliminada 

001.017 Lucas Eduardo Neves dos Santos Eliminado 

001.018 Jeicy Ellen Alves de Brito Aprovada – 12 pontos 

001.019 José Edvanildo Freire Da Silva Aprovado – 4,5 pontos 

001.020 Tamires Mirele Lins Felix Cancelada 

001.021 Tamires Mirele Lins Felix Cancelada 

001.022 Tamires Mirele Lins Felix Aprovada – 17,5 pontos 

001.023 Paula Cristina das Chagas Aprovada – 10 pontos 

001.024 Elielma da Silva Pereira Aprovada – 14 pontos 

001.025 José Leandro Alexandre de Araújo Eliminado 

001.026 José Emanuel Barbosa Alves Aprovado – 2,5 pontos 

001.027 Amanda Sabrina das Neves Monteiro Eliminada 

001.028 Paulo Sérgio Da Silva Barbosa Aprovado – 12,5 pontos 

001.029 Áthyla Nathanaelly da Silva Araújo Aprovada – 2,5 pontos 

001.030 Josepha Paloma Neves Fernandes Aprovada – 2 pontos 

001.031 Rafael Alves Camelo Eliminado 

001.032 Franciely Kaline De Farias Gonçalves Aprovada – 2 pontos 

001.033 Bruno Cesar Cunha Santos Aprovado – 15 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 02 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Emanoela de Lima Maracajá 1° lugar - 20 pontos 
Tamires Mirele Lins Felix 2° lugar - 17,5 pontos 

Bruno Cesar Cunha Santos 1° lugar – Cadastro Reserva -15 pontos  

Elielma da Silva Pereira 2° lugar – Cadastro Reserva - 14 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Josefa Claudenice Costa dos Santos 3° lugar – Cadastro Reserva - 14 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Ana Lais Nascimento Dos Santos Fernandes 4° lugar – Cadastro Reserva - 13,5 pontos 

Paulo Sérgio Da Silva Barbosa 5° lugar – Cadastro Reserva - 12,5 pontos  

Jeicy Ellen Alves de Brito 6° lugar – Cadastro Reserva -12 pontos 

Nilsete Acacia de Freitas Costa 7° lugar – Cadastro Reserva - 10 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Paula Cristina das Chagas 8° lugar – Cadastro Reserva - 14 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Wellison Feitosa Bezerra 9° lugar – Cadastro Reserva - 9,5 pontos 

Monica Maria Dos Santos 10° lugar – Cadastro Reserva - 8 pontos 

Jade Mirabel Bezerra Farias 11° lugar – Cadastro Reserva - 7,5 pontos 



 

 

Aparecida Lucia Da Silva 12° lugar – Cadastro Reserva - 5 pontos 

José Edvanildo Freire Da Silva 13° lugar – Cadastro Reserva - 4,5 pontos  

José Emanuel Barbosa Alves 14° lugar – Cadastro Reserva – 2,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Áthyla Nathanaelly da Silva Araújo 15° lugar – Cadastro Reserva – 2,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Franciely Kaline De Farias Gonçalves 16° lugar – Cadastro Reserva – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Josepha Paloma Neves Fernandes 17° lugar – Cadastro Reserva – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

 

1. NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA - Inscrição Cancelada. 

 

2. SAMUEL PEREIRA DE MELO – Inscrição n° 001.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Samuel Pereira de Melo apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

3. GABRIELLA MARIA DA CONCEIÇÃO – Inscrição n° 001.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio NÃO 

A candidata Gabriella Maria da Conceição não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio Completo. Descumprindo, deste modo, 

determinação contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – 

Análise Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e a 

consequente análise dos dados fornecidos. 

 

4. EMANOELA DE LIMA MARACAJÁ – Inscrição n° 001.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 



 

 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 5,0 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5,0 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

-  
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  20 pontos 

 

5. RITA DE CÁSSIA PINHEIRO GOMES – Inscrição n° 001.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

-  
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

6. ANA LAIS NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES – Inscrição n° 001.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço -  

-  A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  13,5 pontos 

 

7. GUILHERME PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS – Inscrição n° 001.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Guilherme Pereira da Silva dos Santos apresentou de forma incompleta o currículo 

profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

8. NADIEJE APARECIDA RAPOSO JANUÁRIO – Inscrição n° 001.008 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Nadieje Aparecida Raposo Januário apresentou de forma incompleta o currículo 

profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

9. MONICA MARIA DOS SANTOS – Inscrição n° 001.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, - - 



 

 

concluído 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  8 pontos 

 

10. NILSETE ACACIA DE FREITAS COSTA – Inscrição n° 001.010 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  



 

 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 

 

11. JOSÉ WELLISON FEITOSA BEZERRA – Inscrição n° 001.011 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  9,5 pontos 

 



 

 

12. JADE MIRABEL BEZERRA FARIAS – Inscrição Cancelada. 

13. JADE MIRABEL BEZERRA FARIAS – Inscrição n° 001.013 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

14. APARECIDA LUCIA DA SILVA – Inscrição n° 001.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 



 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  5 pontos 

 

15. JOSEFA CLAUDENICE COSTA DOS SANTOS – Inscrição 001.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função - - 



 

 

pretendida. 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  14 pontos 

 

16. CAROLINE ESTEFFANE FERREIRA DE BRITO – Inscrição n° 001.016 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

17. LUCAS EDUARDO NEVES DOS SANTOS – Inscrição n° 001.017 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

18. JEICY ELLEN ALVES DE BRITO – Inscrição n° 001.018 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 



 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  13 pontos 

 

19. JOSÉ EDVANILDO FREIRE DA SILVA – Inscrição n° 001.019 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, - - 



 

 

concluído 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  4,5 pontos 

 

20. TAMIRES MIRELE LINS FELIX – Inscrição Cancelada. 

21. TAMIRES MIRELE LINS FELIX – Inscrição Cancelada. 

22. TAMIRES MIRELE LINS FELIX – Inscrição n° 001.022 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 



 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  17,5 pontos 

 

23. PAULA CRISTINA DAS CHAGAS – Inscrição n° 001.023 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 



 

 

 

24. ELIELMA DA SILVA PEREIRA – Inscrição n° 001.024 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  14 pontos 

 

25. JOSÉ LEANDRO ALEXANDRE DE ARAÚJO – Inscrição n° 001.025 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato José Leandro Alexandre de Araújo apresentou de forma incompleta o currículo 

profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 



 

 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

26. JOSÉ EMANUEL BARBOSA ALVES – Inscrição n° 001.026 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2,5 pontos 

 

27. AMANDA SABRINA DAS NEVES MONTEIRO – Inscrição n° 001.027 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 



 

 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

28. PAULO SÉRGIO DA SILVA BARBOSA – Inscrição n° 001.028 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à - - 



 

 

função pretendida. 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12,5 pontos 

 

29. ÁTHYLA NATHANAELLY DA SILVA ARAÚJO – Inscrição n° 001.029 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

- De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2,5 pontos 

 

30. JOSEPHA PALOMA NEVES FERNANDES – Inscrição n° 001.030 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2 pontos 

 

31. RAFAEL ALVES CAMELO – Inscrição n° 001.031 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Rafael Alves Camelo apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

32. FRANCIELY KALINE DE FARIAS GONÇALVES – Inscrição n° 001.032 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2 pontos 

 

33. BRUNO CESAR CUNHA SANTOS – Inscrição n° 001.033 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  15 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 002 

ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

002 – ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
002.001 Aysllan Eduardo Da Silva Cancelada 

002.002 Maria Aparecida da Silva Pinheiro Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

1. AYSLLAN EDUARDO DA SILVA – Inscrição Cancelada. 

2. MARIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO – Inscrição 002.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Maria Aparecida da Silva Pinheiro apresentou de forma incompleta o currículo 

profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 003 

ASSISTENTE SOCIAL - CRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

003 – ASSISTENTE SOCIAL - CRAS 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
003.001 Ana Lúcia Pereira de Assis Souza Aprovada – 25 pontos 

003.002 Maria Aparecida da Silva Pinheiro Cancelada 

003.004 Alcione Quitéria de Almeida França Aprovada – 33 pontos 

003.005 Aysllan Eduardo Da Silva Eliminado 

003.006 Geandra Laet Teixeira Vilela Aprovada – 12 pontos 

003.007 Marilene Pereira Da Silva Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Alcione Quitéria de Almeida França 1° lugar – 33 pontos 

Ana Lúcia Pereira de Assis Souza 1° lugar – Cadastro Reserva – 25 pontos 

Geandra Laet Teixeira Vilela 2° lugar – Cadastro Reserva – 12 pontos 

 

1. ANA LÚCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA – Inscrição 003.001 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Serviço Social SIM 

Inscrição no CRESS SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida.   

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  



 

 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  25 pontos 

 

2. MARIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO – Inscrição Cancelada. 

3. ALCIONE QUITÉRIA DE ALMEIDA FRANÇA – Inscrição n° 003.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Serviço Social SIM 

Inscrição no CRESS SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  



 

 

Pontuação máxima  33 pontos 

 

4. AYSLLAN EDUARDO DA SILVA – Inscrição – 003.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Aysllan Eduardo da Silva apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

5. GEANDRA LAET TEIXEIRA VILELA – Inscrição n° 003.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Serviço Social SIM 

Inscrição no CRESS SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12 pontos 

 

6. MARILENE PEREIRA DA SILVA – Inscrição n° 003.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Serviço Social SIM 

Inscrição no CRESS NÃO 

A candidata Marilene Pereira da Silva não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CRESS, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 004 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

004 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
004.001 Paulo Roberto de Sousa Eliminado 

004.002 Naria Leida da Silva Aprovada – 10,5 

004.003 Elenice da Silva Brito Eliminada 

004.004 Nivea Maria Pereira de Oliveira Sales Eliminada 

004.005 Cristiane Rodrigues da Silva Aprovada – 14 pontos 

004.006 Eliane Pinho Dantas Cancelada 

004.007 Eliane Pinho Dantas Eliminada 

004.008 Ícaro Rafael de Oliveira Guimarães Eliminado 

004.009 Ângela Carla Alves do Nascimento Eliminada 

004.010 Maria Lucrécia Alves de Souza Eliminada 

004.011 Maria Andressa Pereira Aprovada – 11 pontos 

004.012 Joseleide De Souza Feitosa Aprovada – 9 pontos 

004.013 Francine Raquel Silva Queiroz Aprovada – 28 pontos 

004.014 Cinthia Aurelina Bezerra Barbosa Aprovada – 29 pontos 

004.015 Vilma Maria Ramos de Oliveira Aprovada – 24 pontos 

004.016 Maria Alice Monteiro Farias Aprovada – 24 pontos 

004.017 Tattiele Fernanda de Melo Oliviera Aprovada – 24 pontos 

004.018 Nerivânia Maria da Silva Cancelada 

004.019 Verônica Aparecida B. de Amorim Aprovada – 21,5 pontos 

004.020 Maria José Feitosa da Silva Aprovada – 12 pontos 

004.021 Reginaldo Carlos da Silva Aprovado – 25 pontos 

004.022 Nerivânia Maria da Silva Aprovada – 24 pontos 

004.023 Viviane da Paz Silva Aprovada – 25 pontos 

004.024 Claudeir Siqueira de Paiva Aprovado – 22,5 pontos 

004.025 Edna Pereira de Araújo Aprovada – 2 pontos 

004.026 Luziane Daniela Batista do Nascimento Aprovada – 22 pontos 

004.027 Kaike Ferreira do Nascimento Aprovado – 12,5 pontos 

004.028 Karla Juliana Alves Bezerra Cancelada 

004.029 Karla Juliana Alves Bezerra Aprovada – 6,5 pontos 

004.030 Guimara Gonçalves da Costa Aprovada – 10 pontos 

004.031 Sandra Margarida Bernardo de Vasconcelos Aprovada – 15 pontos 

004.032 Anthonny Gabriel Jatobá Barbosa Eliminado 

004.033 Marta Maria Feitoza De Souza Aprovada – 16,5 pontos 

004.034 Livramento Monteiro De Oliveira Aprovada – 11,5 pontos 

004.035 Luan Amauricio de Oliveira Silva Aprovado – 27 pontos 

004.036 Iara Ferreira De Sales Eliminada 

004.037 Patrícia Raquel Da Silva Eliminada 

004.038 Lucivânia de Paiva Oliveira Aprovada – 12,5 pontos 

004.039 Edimárcia Araújo Raimundo Eliminada 

004.040 Aginaiulsa Maria de Oliveira Aprovada – 5 pontos 

004.041 Roseane Cordeiro Dos Santos Eliminada 

004.042 Lígida Maria Gomes Raposo Eliminada 

004.043 Thais Santos Araújo Eliminada 

004.044 Samara Alane Dos Santos Sales Aprovada – 12 pontos 

004.045 Vanúzia Kely de Freitas Saldanha Aprovada – 3 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 11 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Cinthia Aurelina Bezerra Barbosa 1° lugar - 29 pontos 



 

 

Francine Raquel Silva Queiroz 2° lugar - 28 pontos 

Luan Amauricio de Oliveira Silva 3° lugar - 27 pontos 

Reginaldo Carlos da Silva 4° lugar - 25 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Viviane da Paz Silva 5° lugar - 25 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Vilma Maria Ramos de Oliveira 6º lugar – 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Maria Alice Monteiro Farias 7° lugar - 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Nerivânia Maria da Silva 8° lugar - 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Tattiele Fernanda de Melo Oliviera 9° lugar – 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Claudeir Siqueira de Paiva 10° lugar - 22,5 pontos 

Luziane Daniela Batista do Nascimento 11° lugar - 22 pontos 

Verônica Aparecida B. de Amorim 1° lugar – Cadastro Reserva - 21,5 pontos 

Marta Maria Feitoza de Souza 2° lugar – Cadastro Reserva - 16,5 pontos 

Sandra Margarida Bernardo de Vasconcelos 3° lugar – Cadastro Reserva - 15 pontos 

Cristiane Rodrigues da Silva 4° lugar – Cadastro Reserva - 14 pontos 

Lucivânia de Paiva Oliveira 5° lugar – Cadastro Reserva - 12,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Kaike Ferreira do Nascimento 6° lugar – Cadastro Reserva - 12,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Maria José Feitosa da Silva 7° lugar – Cadastro Reserva - 12 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Samara Alane Dos Santos Sales 8° lugar – Cadastro Reserva - 12 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Livramento Monteiro De Oliveira 9° lugar – Cadastro Reserva - 11,5 pontos 

Maria Andressa Pereira 10° lugar – Cadastro Reserva - 11 pontos 

Naria Leida da Silva 11° lugar – Cadastro Reserva -10,5 pontos 

Guimara Gonçalves da Costa 12° lugar – Cadastro Reserva - 10 pontos 

Joseleide De Souza Feitosa 13° lugar – Cadastro Reserva - 9 pontos  

Karla Juliana Alves Bezerra 14° lugar – Cadastro Reserva - 6,5 pontos 

Aginaiulsa Maria de Oliveira 15° lugar – Cadastro Reserva - 5 pontos 

Vanúzia Kely de Freitas Saldanha 16° lugar – Cadastro Reserva - 3 pontos 

Edna Pereira de Araújo 17° lugar – Cadastro Reserva - 2 pontos 

 

1. PAULO ROBERTO DE SOUSA – Inscrição n° 004.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

O candidato Paulo Roberto de Sousa não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

2. NARIA LEIDA DA SILVA – Inscrição n° 004.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 



 

 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10,5 pontos 

3. ELENICE DA SILVA BRITO – Inscrição n° 004.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Elenice da Silva apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

4. NIVEA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SALES – Inscrição 004.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Nivea Maria Pereira de Oliveira Sales não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no 

quadro 01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-

Requisitos / Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

5. CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA – Inscrição 004.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

4 pontos De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  14 pontos 

6. ELIANE PINHO DANTAS – Inscrição Cancelada. 

7. ELIANE PINHO DANTAS – Inscrição n° 004.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 



 

 

8. ÍCARO RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES – Inscrição n° 004.008 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

O candidato Ícaro Rafael de Oliveira Guimarães não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das 

Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo 

com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

9. ÂNGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO – Inscrição n° 004.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Ângela Carla Alves do Nascimento não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no 

quadro 01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-

Requisitos / Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

10. MARIA LUCRÉCIA ALVES DE SOUZA – Inscrição n° 004.010 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Maria Lucrécia Alves de Souza apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

11. MARIA ANDRESSA PEREIRA – Inscrição n° 004.011 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 



 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  11 pontos 

12. JOSELEIDE DE SOUZA FEITOSA – Inscrição n° 004.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO  



 

 

UNITÁRIA MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  9 pontos 

13. FRANCINE RAQUEL SILVA QUEIROZ – Inscrição n° 004.013 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 



 

 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  28 pontos 

14. CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA – Inscrição n° 004.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 4 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  29 pontos 

15. VILMA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA – Inscrição n° 004.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  24 pontos 

16. MARIA ALICE MONTEIRO FARIAS – Inscrição n° 004.016 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 



 

 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  24 pontos 

17. TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVIERA – Inscrição n° 004.017 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO  



 

 

UNITÁRIA MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

24 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  24 pontos 

18. NERIVANIA MARIA DA SILVA – Inscrição Cancelada. 

19. VERÔNICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM – Inscrição n° 004.019 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função - - 



 

 

pretendida. 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  21,5 pontos 

20. MARIA JOSÉ FEITOSA DA SILVA – Inscrição n° 004.020 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço -  

- A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12 pontos 

21. REGINALDO CARLOS DA SILVA – Inscrição n° 004.021 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  25 pontos 

22. NERIVANIA MARIA DA SILVA – Inscrição n° 004.021 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  24 pontos 

23. VIVIANE DA PAZ SILVA – Inscrição n° 004.023 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 



 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  25 pontos 

24. CLAUDEIR SIQUEIRA DE PAIVA – Inscrição n° 004.024 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  22,5 pontos 

25. EDNA PEREIRA DE ARAÚJO – Inscrição n° 004.025 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

- De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2 pontos 

26. LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO – Inscrição n° 004.026 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

2 pontos 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  22 pontos 

27. KAIKE FERREIRA DO NASCIMENTO – Inscrição n° 004.027 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12,5 pontos 

28. KARLA JULIANA ALVES BEZERRA – Inscrição Cancelada 

29. KARLA JULIANA ALVES BEZERRA – Inscrição n° 004.029 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 



 

 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  6,5 pontos 

30. GUIMARA GONÇALVES DA COSTA – Inscrição n° 004.030 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 



 

 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 

31. SANDRA MARGARIDA BERNARDO DE VASCONCELOS – Inscrição n° 004.031 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  



 

 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  15 pontos 

32. ANTHONNY GABRIEL JATOBA BARBOSA – Inscrição n° 004.032 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto NÃO 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

O candidato Anthonny Gabriel Jatobá Barbosa não anexou cópia de documento de identidade oficial, 

conforme determina o item 4.1.2: “Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou 

cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 

Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, 

CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).” Por essa razão, 

resta prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

33. MARTA MARIA FEITOZA DE SOUZA – Inscrição n° 004.033 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  16,5 pontos 

34. LIVRAMENTO MONTEIRO DE OLIVEIRA – Inscrição n° 004.034 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

4 pontos De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  11,5 pontos 

35. LUAN AMAURICIO DE OLIVEIRA SILVA – Inscrição n° 004.035 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  27 pontos 

36. IARA FERREIRA DE SALES – Inscrição n° 004.036 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Iara Ferreira de Sales apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

37. PATRÍCIA RAQUEL DA SILVA – Inscrição n° 004.037 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Patrícia Raquel da Silva apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

38. LUCIVÂNIA DE PAIVA OLIVEIRA – Inscrição n° 004.038 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 



 

 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12,5 pontos 

39. EDIMÁRCIA ARAÚJO RAIMUNDO – Inscrição n° 004.039 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Edimárcia Araújo Raimundo apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

40. AGINAIULSA MARIA DE OLIVEIRA – Inscrição n° 004.040 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  5 pontos 

41. ROSEANE CORDEIRO DOS SANTOS – Inscrição n° 004.041 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Roseane Cordeiro dos Santos apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

42. LÍGIDA MARIA GOMES RAPOSO – Inscrição n° 004.042 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Lígida Maria Gomes Raposo não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 



 

 

43. THAIS SANTOS ARAÚJO – Inscrição n° 004.043 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Thaís Santos Araújo não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao Conselho 

de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das Funções 

Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / Escolaridade, 

Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

44. SAMARA ALANE DOS SANTOS SALES – Inscrição nº 004.044 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 



 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12 pontos 

 

45. VANÚZIA KELY DE FREITAS SALDANHA – Inscrição n° 004.045 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

 
PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Auxiliar de Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  3 pontos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 005 

CUIDADOR DE APOIO  

EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

005 – CUIDADOR DE APOIO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
005.001 Laís Cordeiro de Menezes Cancelada 

005.002 Ana Veronica Mulatinho Eliminada 

005.003 Marla da Silva de Medeiros Aprovada – 10 pontos 

005.004 Monica Costa Gonçalves Aprovada – 9,5 pontos 

005.005 Layds Autallini de Couto Sousa Eliminada 

005.006 Robson de Alcântara Silva Eliminado 

005.007 Rafaela Laisa de Oliveira Silva Aprovada – 6 pontos 

005.008 Bruna Haianny Rodrigues Souza Eliminada 

005.009 Raquel Rodrigues Feitoza Aprovada – 12 pontos 

005.010 Maria Tatiane Silva Bezerra Eliminada 

005.011 Laís Cordeiro de Menezes Aprovada – 2,5 pontos 

005.012 Amanda Maria da Silva Eliminada 

005.013 Maria Lucilene Melo Diniz Galindo Eliminada 

005.014 Uziele Valéria Cassimiro Eliminada 

005.015 Josenilda Maria Paz Eliminada 

005.016 Kayo Gustavo Alves Firmino Eliminado 

005.017 Claudemir Silva Bezerra Aprovado – 7,5 pontos 

005.018 Tamires Nogueira da Silva Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 02 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Raquel Rodrigues Feitoza 1º lugar - 12 pontos 

Marla da Silva de Medeiros 2° lugar - 10 pontos 

Monica Costa Gonçalves 1º lugar – Cadastro Reserva - 9,5 pontos 

Claudemir Silva Bezerra 2º lugar – Cadastro Reserva - 7,5 pontos 

Rafaela Laisa de Oliveira Silva 3º lugar – Cadastro Reserva - 6 pontos 

Laís Cordeiro de Menezes 4º lugar – Cadastro Reserva  - 2,5 pontos 

1. LAÍS CORDEIRO DE MENEZES – Inscrição Cancelada. 

2. ANA VERONICA MULATINHO – Inscrição n° 005.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Ana Verônica Mulatinho apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

3. MARLA DA SILVA DE MEDEIROS – Inscrição n° 005.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 



 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 

4. MONICA COSTA GONÇALVES – Inscrição n° 005.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 



 

 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  9,5 pontos 

5. LAYDS AUTALLINI DE COUTO SOUSA – Inscrição n° 005.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Layds Autallini de Couto Sousa apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

6. ROBSON DE ALCÂNTARA SILVA – Inscrição n° 005.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, - - 



 

 

concluído 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

7. RAFAELA LAISA DE OLIVEIRA SILVA – Inscrição n° 005.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 



 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  6 pontos 

8. BRUNA HAIANNY RODRIGUES SOUZA – Inscrição n° 005.008 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

9. RAQUEL RODRIGUES FEITOZA – Inscrição n° 005.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12 pontos 

10. MARIA TATIANE SILVA BEZERRA – Inscrição n° 005.010 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 



 

 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

11. LAÍS CORDEIRO DE MENEZES – Inscrição n° 005.011 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 



 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2,5 pontos 

12. AMANDA MARIA DA SILVA – Inscrição n° 005.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Amanda Maria da Silva apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

13. MARIA LUCILENE MELO DINIZ GALINDO – Inscrição n° 005.013 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Maria Lucilene Melo Diniz Galindo apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

14. UZIELE VALÉRIA CASSIMIRO – Inscrição n° 005.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 



 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

15. JOSENILDA MARIA PAZ – Inscrição n° 005.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto NÃO 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Josenilda Maria Paz não anexou cópia de documento de identidade oficial, conforme 

determina o item 4.1.2: “Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas de 

identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 

Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por 

força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC 

etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).” Como também, apresentou de 

forma incompleta o currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida 

no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do 

presente Edital, acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa 

razão, resta prejudicada a legitimação destes requisitos e a consequente análise dos dados fornecidos. 

16. KAYO GUSTAVO ALVES FIRMINO – Inscrição n° 005.016 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Kayo Gustavo Alves Firmino apresentou de forma incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

17. CLAUDEMIR SILVA BEZERRA – Inscrição n° 005.017 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  7,5 pontos 

18. TAMIRES NOGUEIRA DA SILVA – Inscrição n° 005.018 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Tamires Nogueira da Silva apresentou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 006 

ENFERMEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

006 – ENFERMEIRO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
006.001 Suenny Alves dos Santos Aprovada – 48,5 pontos 

006.002 Regivaldo Duarte de Lima Eliminado 

006.003 Natassia De Oliveira Maracaja Cancelada 

006.004 José Washington Lima Aprovado – 44 pontos 

006.005 Rafaella da Silva Barbosa Eliminada 

006.006 Joseana de Almeida Dias Aprovada – 50 pontos 

006.007 Fernanda de Sousa Cavalcante Queirós Eliminada 

006.008 Thiago Bruno da Silva Cancelada 

006.009 Raquel Alves Matos de Souza Aprovada – 24 pontos 

006.010 Aline Betânia Maurício Leal Eliminada 

006.011 Maria do Desterro Silva Nascimento Aprovada – 23 pontos 

006.012 Roberta Danielly De Sousa Leite Aprovada – 31,5 pontos 

006.013 Maria Livia de Souza Silva Lucas Eliminada 

006.014 Thiago Bruno da Silva Aprovado – 37,5 pontos 

006.015 Rita Angélica Araújo da Silva Aprovado – 17 pontos 

006.016 Larissa Gabriele Farias e Silva Aprovada – 10 pontos 

006.017 Tamires Felix de Morais Eliminada 

006.018 Danilo Siqueira Lopes Aprovado – 36 pontos 

006.019 Reginaldo Santana Lima Aprovado – 56 pontos 

006.020 Mariana Gonçalves de Sousa Aprovada – 22 pontos 

006.021 Luana Mendes Viana Eliminado 

006.022 Leonardo Enéas Almeida Aprovado – 20 pontos 

006.023 Edirailde Da Silva Feitosa Aprovada – 24 pontos 

006.024 Warla Bruna Barbosa Da Costa Aprovada – 43 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 04 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Reginaldo Santana Lima 1º lugar - 56 pontos 

Joseana de Almeida Dias 2º lugar - 50 pontos 

Suenny Alves dos Santos 3º lugar - 48,5 pontos 

José Washington Lima 4º lugar - 44 pontos 

Warla Bruna Barbosa Da Costa 1º lugar – Cadastro Reserva - 43 pontos 

Thiago Bruno da Silva 2º lugar – Cadastro Reserva - 37,5 pontos 

Danilo Siqueira Lopes 3º lugar – Cadastro Reserva - 36 pontos 

Roberta Danielly De Sousa Leite 4º lugar – Cadastro Reserva - 31,5 pontos 

Edirailde Da Silva Feitosa 5° lugar – Cadastro Reserva - 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Raquel Alves Matos de Souza 6° lugar – Cadastro Reserva - 24 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Maria do Desterro Silva Nascimento 7º lugar – Cadastro Reserva - 23 pontos 

Mariana Gonçalves de Sousa 8º lugar – Cadastro Reserva - 22 pontos 

Leonardo Enéas Almeida 9º lugar – Cadastro Reserva - 20 pontos 

Rita Angélica Araújo da Silva 10º lugar – Cadastro Reserva - 17 pontos 

Larissa Gabriele Farias e Silva 11º lugar – Cadastro Reserva - 10 pontos 

1. SUENNY ALVES DOS SANTOS – Inscrição 006.001 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 7,5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  48,5 pontos 

2. REGIVALDO DUARTE DE LIMA – Inscrição n° 006.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

O candidato Regivaldo Duarte de Lima não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 



 

 

3. NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA – Inscrição Cancelada. 

4. JOSÉ WASHINGTON LIMA – Inscrição n° 006.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

  

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

 

 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  44 pontos 

5. RAFAELLA DA SILVA BARBOSA – Inscrição n° 006.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 



 

 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Rafaella da Silva Barbosa não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

6. JOSEANA DE ALMEIDA DIAS – Inscrição n° 006.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  50 pontos 

 

 



 

 

7. FERNANDA DE SOUSA CAVALCANTE QUEIRÓS – Inscrição n° 006.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Fernanda de Sousa Cavalcante Queirós não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no 

quadro 01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-

Requisitos / Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes 

pré-requisitos, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

8. THIAGO BRUNO DA SILVA – Inscrição Cancelada. 

9. RAQUEL ALVES MATOS DE SOUZA – Inscrição n° 006.009 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

  

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  



 

 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  24 pontos 

 

10. ALINE BETÂNIA MAURÍCIO LEAL – Inscrição n° 006.010 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Aline Betânia Maurício Leal não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – 

Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

11. MARIA DO DESTERRO SILVA NASCIMENTO – Inscrição n° 006.011 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à   



 

 

função pretendida. 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

 

 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

3 anos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 anos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  23 pontos 

12. ROBERTA DANIELLY DE SOUSA LEITE – Inscrição n° 006.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

  

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

 

 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

4 pontos De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima   31,5 pontos 

 

13. MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS – Inscrição n° 006.013 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

A candidata Maria Lívia de Souza Silva Lucas não preencheu toda a ficha de inscrição, conforme 

determina o Capítulo 4 – Das Condições para a Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, 

datada e assinada, de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital”. Resta prejudicada a 

legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no 

currículo. 

14. THIAGO BRUNO DA SILVA – Inscrição n° 006.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou   



 

 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. - - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  37,5 pontos 

15. RITA ANGÉLICA ARAÚJO DA SILVA – Inscrição n° 006.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  17 pontos 

16. LARISSA GABRIELE FARIAS E SILVA – Inscrição n° 006.016 



 

 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 

17. TAMIRES FELIX DE MORAIS – Inscrição n° 006.017 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

A candidata Tamires Felix de Morais não anexou a ficha de inscrição, conforme determina o Capítulo 4 – 

Das Condições para a Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de 

acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital”. Resta prejudicada a legitimação deste pré-

requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 



 

 

18. DANILO SIQUEIRA LOPES – Inscrição n° 006.018 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

 4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  36 pontos 

19. REGINALDO SANTANA LIMA – Inscrição n° 004.019 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 



 

 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos  
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  56 pontos 

20. MARIANA GONÇALVES DE SOUSA – Inscrição n° 006.020 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  22 pontos 

21. LUANA MENDES VIANA – Inscrição n° 006.021 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN NÃO 

A candidata Luana Mendes Viana não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao Conselho 

de Classe – COREN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das Funções 

Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / Escolaridade, 

Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

22. LEONARDO ENÉAS ALMEIDA – Inscrição n° 006.022 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO  



 

 

UNITÁRIA MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  20 pontos 

23. EDIRAILDE DA SILVA FEITOSA – Inscrição n° 006.023 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 



 

 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- 

 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço  

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  24 pontos 

24. WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA – Inscrição n° 006.024 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

15 pontos 15 pontos 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- 

 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  43 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 007 

ENFERMEIRO – ESF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

007 – ENFERMEIRO - ESF 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
007.001 Mikaella de Amorim Holanda Aprovada – 15 pontos 

007.002 Maria Vilmara Batista Gonçalves Eliminada 

007.003 Poliana Cristina De Oliveira Benning Aprovada – 23,5 pontos 

007.004 Rúbia Laniêdja Oliveira Silva Aprovada – 49 pontos 

007.005 Natassia De Oliveira Maracaja Aprovada – 47 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 02 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Rúbia Laniêdja Oliveira Silva 1º lugar – 49 pontos 

Natassia de Oliveira Maracaja 2° lugar – 47 pontos 

Poliana Cristina De Oliveira Benning 1º lugar – Cadastro Reserva – 23,5 pontos 

Mikaella de Amorim Holanda 2º lugar – Cadastro Reserva – 15 pontos 

1. MIKAELLA DE AMORIM HOLANDA – Inscrição n° 007.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida   

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

  

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 

 

2 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço -  

 A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 3 pontos 

Pontuação máxima  15 pontos 

2. MARIA VILMARA BATISTA GONÇALVES – Inscrição n° 007.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- 

 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

3. POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNING – Inscrição n° 007.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 

 

2 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  23,5 pontos 

4. RÚBIA LANIÊDJA OLIVEIRA SILVA – Inscrição n° 007.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO  



 

 

UNITÁRIA MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

 

1 ponto 

 

2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  49 pontos 

5. NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA – Inscrição n° 007.005 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Enfermagem SIM 

Inscrição no COREN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 



 

 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 

 

2 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  47 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 008 

ENTREVISTADOR  

DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

008 – ENTREVISTADOR DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
008.001 Érika da Silva Oliveira Eliminada 

008.002 Michele Oliveira Marques Aprovada – 15 pontos 

008.003 Lívia Valdelice Alves De Farias Aprovada – 13 pontos 

008.004 Éricka Janiele Rodrigues Melo Aprovada – 2,5 pontos 

008.005 José Marcos Lima Alves Eliminado 

008.006 Natacha Sales da Silva Eliminada 

008.007 Micaele Ferreira da Silva Eliminada 

008.008 Jéssica Pereira de Melo Silva Eliminada 

008.009 Joyce Adriana Gonçalves Braz Eliminada 

008.010 Fabiana Claudia De Queiroz Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 02 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Michele Oliveira Marques 1º lugar – 15 pontos 

Lívia Valdelice Alves De Farias 2º lugar – 13 pontos 

Éricka Janiele Rodrigues Melo 1º lugar – Cadastro Reserva – 2,5 pontos 

1. ÉRIKA DA SILVA OLIVEIRA – Inscrição n° 008.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio NÃO 

 

A candidata Érika da Silva Oliveira não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio Completo. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e a 

consequente análise dos dados fornecidos. 

2. MICHELE OLIVEIRA MARQUES – Inscrição n° 008.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 



 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 

 

1 ponto 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

4 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  15 pontos 

3. LÍVIA VALDELICE ALVES DE FARIAS – Inscrição n° 008.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 



 

 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  13 pontos 

4. ÉRICKA JANIELE RODRIGUES MELO – Inscrição n° 008.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  



 

 

Pontuação máxima  2,5 pontos 

5. JOSÉ MARCOS LIMA ALVES – Inscrição n° 008.005 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

6. NATACHA SALES DA SILVA – Inscrição n° 008.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio NÃO 



 

 

A candidata Natacha Sales da Silva não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio Completo. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e a 

consequente análise dos dados fornecidos. 

 

7. MICAELE FERREIRA DA SILVA – Inscrição n° 008.007 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

8. JÉSSICA PEREIRA DE MELO SILVA – Inscrição n° 008.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 



 

 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

9. JOYCE ADRIANA GONÇALVES BRAZ – Inscrição n° 008.009 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio NÃO 

 

A candidata Joyce Adriana Gonçalves Braz não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio Completo. Descumprindo, deste modo, 

determinação contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – 

Análise Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 



 

 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e a 

consequente análise dos dados fornecidos. 

10. FABIANA CLAUDIA DE QUEIROZ – Inscrição n° 008.010 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 009 

FACILITADOR DE OFICINA 

DANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

009 – FACILITADOR DE OFICINA - DANÇA 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
009.001 Jonathan Da Silva Cruz Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

1. JONATHAN DA SILVA CRUZ – Inscrição n° 009.001 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Jonathan da Silva Cruz não apresentou o currículo profissional, modelo apresentado no 

Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo profissional de 

acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos títulos que 

comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e 

a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 010 

FACILITADOR DE OFICINA 

INSTRUTOR DE FANFARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

010 – FACILITADOR DE OFICINA – INSTRUTOR DE FANFARRA 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
010.001 Tony Herlles Nunes de Melo Aprovado – 12 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Tony Herlles Nunes de Melo 1º lugar – 12 pontos 

1. TONY HERLLES NUNES DE MELO – Inscrição n° 010.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

Comprovação de experiência profissional na área de instrutor de fanfarra SIM 

                                           

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

2 pontos 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12 pontos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 011 

FACILITADOR DE OFICINA 

PRÁTICAS ESPORTIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

011 – FACILITADOR DE OFICINA – PRÁTICAS ESPORTIVAS 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
011.001 Elison Rodrigues Mineiro Aprovado – 14 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Elison Rodrigues Mineiro 1º lugar – 14 pontos 

1. ELISON RODRIGUES MINEIRO – Inscrição n° 011.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio SIM 

Comprovação de experiência profissional em práticas esportivas SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  14 pontos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 012 

FACILITADOR DE OFICINA 

ARTES MARCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

012 – FACILITADOR DE OFICINA – ARTES MARCIAIS 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
012.001 Luan Carvalho Queiroz  Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

1. LUAN CARVALHO QUEIROZ – Inscrição n° 012.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Luan Carvalho Queiroz não anexou a ficha de inscrição, conforme determina o Capítulo 4 – 

Das Condições para a Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de 

acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital”. Como também, anexou de forma incompleta o 

currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do 

Edital de Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação destes requisitos e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 013 

FACILITADOR DE OFICINA 

            ARTESANATO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

013 – FACILITADOR DE OFICINA – ARTESANATO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUNÇÃO 014 

  FACILITADOR DE OFICINA 

          DISTRITO DO PINDURÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

014 – FACILITADOR DE OFICINA – DISTRITO DO PINDURÃO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 015 

FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

015 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
015.001 Weruska Rafael de Araújo Eliminada 

015.002 Suriane Suren Camargo de Oliveira Eliminada 

015.003 Ítalla Jossana Vasconcelos Medeiros Eliminada 

015.004 Douglas Pereira Dias Silva Eliminado 

015.005 Thamyres Assiria de Souza Gomes Aprovada – 17,5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A VAGA POSIÇÃO 

Thamyres Assiria De Souza Gomes 1° lugar – 17,5 pontos 

1. WERUSKA RAFAEL DE ARAÚJO – Inscrição n° 015.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Farmácia SIM 

Inscrição no CRF SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  



 

 

Pontuação máxima  - 

2. SURIANE SUREN CAMARGO DE OLIVEIRA – Inscrição n° 015.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Farmácia NÃO 

Inscrição no CRF NÃO 

A candidata Suriane Suren Camargo de Oliveira não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Farmácia. Descumprindo, deste modo, 

determinação contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – 

Análise Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRF, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

3. ÍTALLA JOSSANA VASCONCELOS MEDEIROS – Inscrição n° 015.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Farmácia SIM 

Inscrição no CRF NÃO 

A candidata Ítalla Jossana Vasconcelos Medeiros não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRF. Anexando, apenas, protocolo de pedido de inscrição provisória que não 

habilita a candidata realizar procedimentos. Assim sendo não comprovou o pré-requisito exigido para a função, 

contida no quadro 01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, 

Vagas, Pré-Requisitos / Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no 

currículo. 

 

4. DOUGLAS PEREIRA DIAS SILVA – Inscrição n° 015.004 

 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Farmácia NÃO 

Inscrição no CRF NÃO 

O candidato Douglas da Silva Ferreira não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Farmácia. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRF, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

5. THAMYRES ASSIRIA DE SOUZA GOMES – Inscrição n° 015.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Farmácia SIM 

Inscrição no CRF SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 



 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  17,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 016 

         FISIOTERAPEUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

016 – FISIOTERAPEUTA 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
016.001 Gabriela Monteiro de Gois Barros Aprovada – 15 pontos 

016.002 Yzabelly de Oliveira Santos Sousa Aprovada – 20 pontos 

016.003 Roberto Vinicius Antonino da Costa Cancelada 

016.004 Roberto Vinicius Antonino da Costa Eliminado 

016.005 Maria Valbilene Gonçalves Aprovada – 46 pontos 

016.006 Maria Verinalda Batista Gonçalves Aprovada – 35,5 pontos 

016.007 Natasha Gabriela Oliveira da Silva Aprovada – 20 pontos 

016.008 Maria Helena Araújo do Nascimento Aprovada – 2,5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Maria Valbilene Gonçalves 1º lugar – 46 pontos 

Maria Verinalda Batista Gonçalves 1º lugar – Cadastro Reserva – 35,5 pontos 

Yzabelly de Oliveira Santos Sousa 2° lugar – Cadastro Reserva - 20 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Natasha Gabriela Oliveira da Silva 3° lugar – Cadastro Reserva - 20 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Gabriela Monteiro de Gois Barros 4° lugar – Cadastro Reserva - 15 pontos 

Maria Helena Araújo do Nascimento 5° lugar – Cadastro Reserva – 2,5 pontos 

 

1. GABRIELA MONTEIRO DE GOIS BARROS – Inscrição n° 016.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou - - 



 

 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  15 pontos 

 

2. YZABELLY DE OLIVEIRA SANTOS SOUSA – Inscrição n° 016.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  20 pontos 

 

3. ROBERTO VINICIUS ANTONINO DA COSTA – Inscrição Cancelada 



 

 

 

4. ROBERTO VINICIUS ANTONINO DA COSTA – Inscrição n° 016.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO NÃO 

 

O candidato Roberto Vinícius Antonino da Costa não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CREFITO, pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

5. MARIA VALBILENE GONÇALVES – Inscrição n° 016.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 4 pontos 

 De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  46 pontos 

 

6. MARIA VERINALDA BATISTA GONÇALVES – Inscrição n° 016.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  35,5 pontos 

 

7. NATASHA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA – Inscrição n° 016.007 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  20 pontos 

 

8. MARIA HELENA ARAÚJO DO NASCIMENTO – Inscrição n° 016.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Fisioterapia SIM 

Inscrição no CREFITO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO  



 

 

UNITÁRIA MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 017 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

017 – MÉDICO CARDIOLOGISTA 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 018 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
018 – MÉDICO NEUROLOGISTA 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 019 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

019 – MÉDICO ORTOPEDISTA 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 020 
MÉDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

020 – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 021 

MÉDICO PSIQUIATRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

021 – MÉDICO PSIQUIATRA 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
- - - 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUNÇÃO 022 

        MOTORISTA “AB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

022 – MOTORISTA “AB” 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
022.001 Luís Fernando dos Anjos Ramos Cancelada 

022.002 Alisson Ferreira de Freitas Eliminado 

022.003 José Anderson de Lima Pinheiro Eliminado 

022.004 José Maria Albino Queiroz Cancelada 

022.005 Eudes José Barbosa Farias Aprovado – 8 pontos 

022.006 José Ronécio da Silva Moura Eliminado 

022.007 José Edinaldo Pereira Tenório Aprovado – 4 pontos 

022.008 José Lucas de Santana Simão Aprovado – 1 ponto 

022.009 João Cláudio Soares de Mota Eliminado 

022.010 Fernando Araújo da Costa Júnior Aprovado – 5 pontos 

022.011 Rogério da Silva Costa Cancelada 

022.012 Rogério da Silva Costa Aprovado – 1 ponto 

022.013 José Ivacildo da Silva Aprovado – 2 pontos 

022.014 Antônio Nunes de Moura Eliminado 

022.015 Luís Fernando dos Anjos Ramos Aprovado – 4 pontos 

022.016 Samuel Aureliano Bezerra Aprovado – 8 pontos 

022.017 Bruno Wellygnton Raposo M. Silva Eliminado 

022.018 Lucivando Pinheiro Silva Aprovado – 4,5 pontos 

022.019 Gabriel Duarte da Silva Aprovado – 7,5 pontos 

022.020 Douglas da Silva Ferreira Aprovado – 6 pontos 

022.021 José Petrúcio Monteiro Oliveira Aprovado – 1 ponto 

022.022 Francidswid Wilame de F. Gonçalves Aprovado – 7,5 pontos 

022.023 Mauricio Januário da Silva Eliminado 

022.024 José João Ferreira da Costa Eliminado 

022.025 Laércio Chagas Alves Aprovado – 10 pontos 

022.026 José Ernando Avelino Marcolino Aprovado – 3 pontos 

022.027 Ailson Roque Pinheiro Eliminado 

022.028 Zacarias José da Silva Eliminado 

022.029 Hugo Lopes da Silva Eliminado 

022.030 Elsimar Neves Martins Aprovado – 7,5 pontos 

022.031 Francieudes Wilamo Farias Gonçalves Eliminado 

022.032 José Maria Albino Queiroz Aprovado – 2 pontos 

022.033 José Givanildo de Sousa Elisbão Aprovado – 10,5 pontos 

022.034 José Evangelista Ananias da Silva Aprovado – 5 pontos 

022.035 Simone da Costa Santos Aprovada – 8 pontos 

022.036 José de Arimatea da Costa Brito Aprovado – 11 pontos 

022.037 Elmison Ferreira da Silva Aprovado – 7,5 pontos 

022.038 Mário César Alves Gonçalves Eliminado 

022.039 Alisson Eduardo Alves da Silva Aprovado – 3 pontos 

022.040 Guilherme da Silva Mendes Eliminado 

022.041 Alysson Marcelo Bezerra da Silva Aprovado – 5 pontos 

022.042 Jéferson Eduardo Ribeiro Quintans Cancelada 

022.043 Josefa Barbosa dos Santos Eliminada 

022.044 Bismark Jefferson De Souza Oliveira Eliminado 

022.045 Jéferson Eduardo Ribeiro Quintans Aprovado – 4 pontos 

022.046 José Ricardo de Oliveira Santos Eliminado 

022.047 Breno Pereira de Freitas Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 10 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

José de Arimatea da Costa Brito 1° lugar - 11 pontos 



 

 

José Givanildo de Sousa Elisbão 2° lugar - 10,5 pontos 

Laércio Chagas Alves 3° lugar - 10 pontos 

Eudes José Barbosa Farias 4° lugar - 8 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Simone da Costa Santos 5° lugar - 8 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Samuel Aureliano Bezerra 6° lugar - 8 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Elmison Ferreira da Silva 7° lugar - 7,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Elsimar Neves Martins 8° lugar - 7,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Francidswid Wilame de F. Gonçalves 9° lugar - 7,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Gabriel Duarte da Silva 10° lugar - 7,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Douglas da Silva Ferreira 1° lugar – Cadastro Reserva - 6 pontos 

Fernando Araújo da Costa Júnior 2° lugar – Cadastro Reserva – 5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Evangelista Ananias da Silva 3° lugar – Cadastro Reserva – 5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Alysson Marcelo Bezerra da Silva 4° lugar – Cadastro Reserva – 5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Lucivando Pinheiro Silva 5º lugar – Cadastro Reserva - 4,5 pontos 

José Edinaldo Pereira Tenório 6° lugar – Cadastro Reserva – 4 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Jéferson Eduardo Ribeiro Quintans 7° lugar – Cadastro Reserva – 4 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Luís Fernando dos Anjos Ramos 8° lugar – Cadastro Reserva – 5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Ernando Avelino Marcolino 9° lugar – Cadastro Reserva – 3 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Alisson Eduardo Alves da Silva 10° lugar – Cadastro Reserva – 3 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Ivacildo da Silva 11° lugar – Cadastro Reserva – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Maria Albino Queiroz 12° lugar – Cadastro Reserva – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Rogério da Silva Costa 13° lugar – Cadastro Reserva – 1 ponto (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Lucas de Santana Simão 14° lugar – Cadastro Reserva – 1 ponto (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Petrúcio Monteiro Oliveira 15° lugar – Cadastro Reserva – 1 ponto (Lei Federal nº 10.741/2003) 

 

1. LUÍS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS – Inscrição Cancelada. 

 

2. ALISSON FERREIRA DE FREITAS – Inscrição n° 022.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

 

- 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 



 

 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - - 

Pontuação máxima  - 

 

3. JOSÉ ANDERSON DE LIMA PINHEIRO – Inscrição n° 022.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

 

- 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - - 

Pontuação máxima  - 

4. JOSÉ MARIA ALBINO QUEIROZ – Inscrição Cancelada. 

5. EUDES JOSÉ BARBOSA FARIAS – Inscrição n° 022.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  8 pontos 

6. JOSÉ RONÉCIO DA SILVA MOURA – Inscrição n° 022.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato José Ronécio da Silva Moura anexou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

7. JOSÉ EDINALDO PEREIRA TENÓRIO – Inscrição n° 022.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

3 pontos 3 pontos 



 

 

atuou.  

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  4 pontos 

8. JOSÉ LUCAS DE SANTANA SIMÃO – Inscrição n° 022.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  1 ponto 

9. JOÃO CLÁUDIO SOARES DE MOTA – Inscrição n° 022.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato João Cláudio Soares de Mota anexou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 



 

 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

10. FERNANDO ARAÚJO DA COSTA JÚNIOR – Inscrição n° 022.010 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  5 pontos 

11. ROGÉRIO DA SILVA COSTA – Inscrição Cancelada. 

12. ROGÉRIO DA SILVA COSTA – Inscrição n° 022.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  1 ponto 

 

13. JOSÉ IVACILDO DA SILVA – Inscrição n° 022.013 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

14. ANTÔNIO NUNES DE MOURA – Inscrição n° 022.014 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Antônio Nunes de Moura anexou de forma incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

15. LUÍS FERNANDO DOS ANJOS RAMOS – Inscrição n° 022.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

3 pontos 3 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  4 pontos 

 

16. SAMUEL AURELIANO BEZERRA – Inscrição n° 022.016 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

17. PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

 

- 

- 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  8 pontos 

 

18. BRUNO WELLYGNTON RAPOSO M. SILVA – Inscrição n° 022.017 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

19. LUCIVANDO PINHEIRO SILVA – Inscrição n° 022.018 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  4,5 pontos 

 

20. GABRIEL DUARTE DA SILVA – Inscrição n° 022.019 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

21. DOUGLAS DA SILVA FERREIRA – Inscrição n° 022.020 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

3 pontos 3 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  6 pontos 

 

22. JOSÉ PETRÚCIO MONTEIRO OLIVEIRA – Inscrição n° 022.021 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  1 ponto 

 

23. FRANCIDSWID WILAME DE F. GONÇALVES – Inscrição n° 022.022 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 



 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

24. MAURICIO JANUÁRIO DA SILVA – Inscrição n° 022.023 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

O candidato Maurício Januário da Silva não anexou de forma completa o pré-requisito exigido no 

Capítulo 4 – Das Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e 

assinada, de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no 

currículo. 

25. JOSÉ JOÃO FERREIRA DA COSTA – Inscrição n° 022.024 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 



 

 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

26. LAÉRCIO CHAGAS ALVES – Inscrição n° 022.025 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

3 pontos 3 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  10 pontos 

 

27. JOSÉ ERNANDO AVELINO MARCOLINO – Inscrição n° 022.026 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  3 pontos 

28. AILSON ROQUE PINHEIRO – Inscrição n° 022.027 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Ailson Roque Pinheiro não anexou o currículo profissional, modelo apresentado no Anexo 

III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo profissional de acordo com 

o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as 

informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente 

análise dos dados fornecidos. 

29. ZACARIAS JOSÉ DA SILVA – Inscrição n° 022.028 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Zacarias José da Silva anexou de maneira incompleta o currículo profissional, modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

30. HUGO LOPES DA SILVA – Inscrição n° 022.029 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 



 

 

O candidato Hugo Lopes da Silva não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das Condições para 

Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo com o modelo 

apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

31. ELSIMAR NEVES MARTINS – Inscrição n° 022.030 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  7,5 pontos 

32. FRANCIEUDES WILAMO FARIAS GONÇALVES – Inscrição n° 022.031 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

33. JOSÉ MARIA ALBINO QUEIROZ – Inscrição n° 022.032 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

34. JOSÉ GIVANILDO DE SOUSA ELISBÃO – Inscrição n° 022.033 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

3 pontos 3 pontos 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  10,5 pontos 

 

35. JOSÉ EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA – Inscrição n° 022.034 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 



 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  5 pontos 

 

36. SIMONE DA COSTA SANTOS – Inscrição n° 022.035 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  8 pontos 

 

37. JOSÉ DE ARIMATEA DA COSTA BRITO – Inscrição n° 022.036 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 



 

 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

3 pontos 3 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  11 pontos 

 

38. ELMISON FERREIRA DA SILVA – Inscrição n° 022.037 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 



 

 

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

39. MÁRIO CÉSAR ALVES GONÇALVES – Inscrição n° 022.038 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Mário César Alves Gonçalves anexou de maneira incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

40. ALISSON EDUARDO ALVES DA SILVA – Inscrição n° 022.039 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  3 pontos 

 

41. GUILHERME DA SILVA MENDES – Inscrição n° 022.040 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

42. ALYSSON MARCELO BEZERRA DA SILVA – Inscrição n° 022.041 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou.  

2 pontos De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  5 pontos 

 

43. JÉFERSON EDUARDO RIBEIRO QUINTANS – Inscrição Cancelada. 

 

44. JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS – Inscrição n° 022.043 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

45. BISMARK JEFFERSON DE SOUZA OLIVEIRA – Inscrição n° 022.044 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Bismark Jefferson de Souza Oliveira anexou de maneira incompleta o currículo profissional, 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 



 

 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

46. JÉFERSON EDUARDO RIBEIRO QUINTANS – Inscrição n° 022.045 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  4 pontos 

 

47. JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS – Inscrição n° 022.046 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato José Ricardo de Oliveira Santos não anexou o currículo profissional, modelo apresentado no 

Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo profissional de 

acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos títulos que 

comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e 

a consequente análise dos dados fornecidos. 

48. BRENO PEREIRA DE FREITAS – Inscrição n° 022.047 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “AB” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 023 

        MOTORISTA “D” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

023 – MOTORISTA “D” 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
023.001 Arthur Flávio Queiroz Ramos Eliminado 

023.002 Wanderson dos Santos Rodrigues Aprovado – 7,5 pontos 

023.003 José Risomar Alves da Silva Aprovado – 2 pontos 

023.004 Marcílio Bezerra Feitosa Eliminado 

023.005 Antônio Adrielson de Melo Aprovado – 1 ponto 

023.006 Márcio Fernando de Lima Silva Eliminado 

023.007 Anderson Zeferino da Silva Eliminado 

023.008 José Inácio de Queiroz Neto Aprovado – 2 pontos 

023.009 Joemerson Lopes do Nascimento Eliminado 

023.010 Fabiano da Silva Guedes Feitosa Eliminado 

023.011 José Joseilson de Andrade Eliminado 

023.012 Jucelio Fortunato de Alcântara Aprovado – 7 pontos 

023.013 Jandailson Chaves Quintans de Figueredo Aprovado – 5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 04 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Wanderson dos Santos Rodrigues 1° lugar – 7,5 pontos 

Jucelio Fortunato de Alcântara 2° lugar – 7 pontos 

Jandailson Chaves Quintans de Figueredo 3° lugar – 5 pontos 

José Inácio de Queiroz Neto 4° lugar - 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Risomar Alves da Silva 1° lugar – Cadastro Reserva - 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Antônio Adrielson de Melo 2° lugar – Cadastro Reserva - 1 ponto 

 

1. ARTHUR FLÁVIO QUEIROZ RAMOS – Inscrição n° 023.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Arthur Flávio Queiroz Ramos não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das 

Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo 

com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Como também, apresentou de maneira incompleta o 

currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do 

Edital de Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação destes requisitos e a consequente análise dos dados fornecidos. 

2. WANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES – Inscrição n° 023.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 



 

 

 COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

3. JOSÉ RISOMAR ALVES DA SILVA – Inscrição n° 023.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Completo SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

- 

 

- 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

- - 



 

 

atuou. 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

4. MARCÍLIO BEZERRA FEITOSA – Inscrição n° 023.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Marcílio Bezerra Feitosa não anexou o currículo profissional, conforme modelo apresentado 

no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo profissional de 

acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos títulos que 

comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste requisito e 

a consequente análise dos dados fornecidos. 

5. ANTÔNIO ADRIELSON DE MELO – Inscrição n° 023.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 



 

 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  1 ponto 

 

6. MÁRCIO FERNANDO DE LIMA SILVA – Inscrição n° 023.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Márcio Fernando de Lima Silva não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

7. ANDERSON ZEFERINO DA SILVA – Inscrição n° 023.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Anderson Zeferino da Silva não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

8. JOSÉ INÁCIO DE QUEIROZ NETO – Inscrição n° 023.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 



 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

9. JOEMERSON LOPES DO NASCIMENTO – Inscrição n° 023.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Joemerson Lopes do Nascimento não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

10. FABIANO DA SILVA GUEDES FEITOSA – Inscrição n° 023.010 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço -  

- A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

11. JOSÉ JOSEILSON DE ANDRADE – Inscrição n° 023.011 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

- 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  - 

 

12. JUCELIO FORTUNATO DE ALCANTARA – Inscrição n° 023.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 



 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

6 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1 ponto 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 1 ponto 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  7 pontos 

 

 

13. JANDAILSON CHAVES QUINTANS DE FIGUEREDO – Inscrição n° 023.013 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

3 pontos 

 

3 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  5 pontos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            FUNÇÃO 024 

             MOTORISTA  

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

024 – MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
024.001 José Edmilson Alves da Silva Eliminado 

024.002 José Erinaldo Lima dos Santos Aprovado – 2 pontos 

024.003 Josimaro Soares Ribeiro Aprovado – 2 pontos 

024.004 José Pereira de Melo Eliminado 

024.005 José Anunciado Avelino Bezerra Aprovado – 2 pontos 

024.006 Ronaldo Raimundo da Silva Aprovado – 2 pontos 

024.007 Siddney Fernando Alves Inô Aprovado – 4,5 pontos 

024.008 Bruno Renê de Melo Ramos Eliminado 

024.009 Antônio Carlos Carneiro da Silva Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 07 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Siddney Fernando Alves Inô 1° lugar – 4,5 pontos 

Josimaro Soares Ribeiro 2° lugar – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Erinaldo Lima dos Santos 3° lugar – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

José Anunciado Avelino Bezerra 4° lugar – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Ronaldo Raimundo da Silva 5° lugar – 2 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

1. JOSÉ EDMILSON ALVES DA SILVA – Inscrição n° 024.001 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato José Edmilson Alves da Silva não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

2. JOSÉ ERINALDO LIMA DOS SANTOS – Inscrição n° 024.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  



 

 

ESPECIFICAÇÃO  UNITÁRIA MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual 

foi inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual 

ou superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições 

que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

3. JOSIMARO SOARES RIBEIRO – Inscrição n° 024.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

4. JOSÉ PEREIRA DE MELO – Inscrição n° 024.004 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar NÃO 

 

O candidato José Pereira de Melo não anexou o Curso de Condutor Escolar que é pré-requisito para a 

função pretendida. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a análise 

dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

5. JOSÉ ANUNCIADO AVELINO BEZERRA – Inscrição n° 024.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual 

foi inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual 

ou superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições 

que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

 

6. RONALDO RAIMUNDO DA SILVA – Inscrição n° 024.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 



 

 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual 

foi inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual 

ou superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições 

que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

2 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 2 pontos 

Pontuação máxima  2 pontos 

 

7. SIDDNEY FERNANDO ALVES INÔ – Inscrição n° 024.007 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar SIM 

ANÁLISE CURRICULAR 

 

ESPECIFICAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

 UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Cursos de aperfeiçoamento em áreas correlatas a função para a qual foi 

inscrita, mínimo de 20 (vinte) horas. (máximo de 2 cursos) 

 

- 

 

- 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 3 pontos 3 pontos 



 

 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que 

atuou. 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

 

1,5 pontos 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 1,5 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço - 

Pontuação máxima  4,5 pontos 

 

8. BRUNO RENÊ DE MELO RAMOS – Inscrição n° 024.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Fundamental Incompleto SIM 

Carteira de Habilitação “D” SIM 

Curso de Condutor Escolar NÃO 

 

O candidato Bruno Renê de Melo Ramos não anexou o Curso de Condutor Escolar que é pré-requisito 

para a função pretendida. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a 

análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

9. ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DA SILVA – Inscrição n° 024.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Antônio Carlos Carneiro da Silva não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 025 

NUTRICIONISTA - NASF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

025 – NUTRICIONISTA - NASF 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
025.001 Roberta Bezerra de Souza Estevam Cancelada 

025.002 Luana Fernandes Batista Brasil Eliminada 

025.003 Roberta Bezerra de Souza Estevam Aprovada – 19,5 pontos 

025.004 Maria Letícia Pinheiro André Aprovada – 25,5 pontos 

025.005 Ana Lorena Alves Feitosa Eliminada 

025.006 Aysla Haryadne de Oliveira Alves Aprovada – 12,5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Maria Letícia Pinheiro André 1° lugar – 25,5 pontos 

Roberta Bezerra de Souza Estevam 1° lugar – Cadastro Reserva - 19,5 pontos 

Aysla Haryadne de Oliveira Alves 2° lugar – Cadastro Reserva - 12,5 pontos 

 

1. ROBERTA BEZERRA DE SOUZA ESTEVAM – Inscrição Cancelada. 

 

2. LUANA FERNANDES BATISTA BRASIL – Inscrição n° 025.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição NÃO 

Inscrição no CRN NÃO 

 

A candidata Luana Fernandes Batista Brasil não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, 

determinação contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – 

Análise Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

3. ROBERTA BEZERRA DE SOUZA ESTEVAM – Inscrição n° 025.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  19,5 pontos 

 

4. MARIA LETÍCIA PINHEIRO ANDRÉ – Inscrição n° 025.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, - - 



 

 

concluído 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

3 pontos 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  25,5 pontos 

 

5. ANA LORENA ALVES FEITOSA – Inscrição n° 025.005 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Ana Lorena Alves Feitosa não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

6. AYSLA HARYADNE DE OLIVEIRA ALVES – Inscrição n° 025.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 



 

 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 10 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

 
De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  12,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 026 

NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

026 – NUTRICIONISTA - EDUCAÇÃO 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
026.001 Abel Frederick Cândido Aprovado – 23,5 pontos 

026.002 Raissa Vanuza Farias Pinto Eliminada 

026.003 Daniela Farias de Macêdo Eliminada 

026.004 Kátia Cristina Araújo Bezerra de Souza Aprovada – 26 pontos 

026.005 João Pereira da Silva Junior Aprovado – 33 pontos 

026.006 Polianna Nóbrega da Silva Marques Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

João Pereira da Silva Junior 1° lugar – 33 pontos 

Kátia Cristina Araújo Bezerra de Souza 1° lugar – Cadastro Reserva – 26 pontos 

Abel Frederick Cândido 2° lugar – Cadastro Reserva – 23,5 pontos 

 

 

1. ABEL FREDERICK CÂNDIDO – Inscrição n° 026.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 4 pontos 

 A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  23,5 pontos 

 

2. RAISSA VANUZA FARIAS PINTO – Inscrição n° 026.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

A candidata Raissa Vanuza Farias Pinto não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das 

Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo 

com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

3. DANIELA FARIAS DE MACÊDO – Inscrição n° 026.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição NÃO 

Inscrição no CRN NÃO 

 

A candidata Daniela Farias de Macêdo não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

4. KÁTIA CRISTINA ARAÚJO BEZERRA DE SOUZA – Inscrição n° 026.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

                                           ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  26 pontos 

5. JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR – Inscrição n° 026.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição SIM 

Inscrição no CRN SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, - - 



 

 

concluído 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 7,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

2 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço 2 pontos 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  33 pontos 

 

6. POLIANNA NÓBREGA DA SILVA MARQUES – Inscrição n° 026.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Nutrição NÃO 

Inscrição no CRN NÃO 

 

A candidata Polianna Nóbrega da Silva Marques não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, 

determinação contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – 

Análise Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNÇÃO 027 - ODONTÓLOGO – ESF – SUPENSO PELA 

PORTARIA GP N° 048/2022; 

 

 FUNÇÃO 028 - ODONTÓLOGO BUCOMAXILOFACIAL - 

SUPENSO PELA PORTARIA GP N° 048/2022; 

 

 FUNÇÃO 029 - ODONTÓLOGO PERIODONTISTA - 

SUPENSO PELA PORTARIA GP N° 048/2022; 

 

 FUNÇÃO 030 - ODONTÓLOGO PARA PACIENTES COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE - SUPENSO PELA 

PORTARIA GP N° 048/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 031 

ORIENTADOR SOCIAL – SCFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

031 – ORIENTADOR SOCIAL - SCFV 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
031.001 Maria José Valquíria Bezerra Aprovada – 27,5 pontos 

031.002 Josefa Josimere de Melo Oliveira Aprovada – 27,5 pontos 

031.003 Damiana Cordeiro da Silva Aprovada – 16,5 pontos 

031.004 Milena Damiana Ferreira de Sales Eliminada 

031.005 Romário de Alcântara Silva Eliminado 

031.006 Jancelina Débora de Sousa Ribeiro Aprovada – 15 pontos 

031.007 Naira Gabriele Calumbir Silva Aprovada – 11 pontos 

031.008 Ana Jacqueline Nunes Aprovada – 6 pontos 

031.009 Washington Pereira da Rocha Aprovado – 7,5 pontos 

031.010 Renan Balbino de Souza Pereira Eliminado 

031.011 Larissa Paula Ferreira de Sousa Aprovada – 3,5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 04 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Josefa Josimere de Melo Oliveira 1º lugar – 27,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Maria José Valquíria Bezerra 2º lugar – 27,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Damiana Cordeiro da Silva 3° lugar – 16,5 pontos 

Jancelina Débora de Sousa Ribeiro 4º lugar – 15 pontos 

Naira Gabriele Calumbir Silva 1º lugar – Cadastro Reserva – 11 pontos 

Washington Pereira da Rocha 2º lugar – Cadastro Reserva – 7,5 pontos 

Ana Jacqueline Nunes 3º lugar – Cadastro Reserva – 6 pontos 

Larissa Paula Ferreira de Sousa 3º lugar – Cadastro Reserva – 3,5 pontos 

 

1. MARIA JOSÉ VALQUÍRIA BEZERRA – Inscrição n° 031.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 



 

 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  27,5 pontos 

 

2. JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA – Inscrição n° 031.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  27,5 pontos 



 

 

 

3. DAMIANA CORDEIRO DA SILVA – Inscrição n° 031.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

  

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  16,5 pontos 

 

4. MILENA DAMIANA FERREIRA DE SALES – Inscrição n° 031.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Milena Damiana Ferreira de Sales não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 



 

 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

5. ROMÁRIO DE ALCÂNTARA SILVA – Inscrição n° 031.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

6. JANCELINA DÉBORA DE SOUSA RIBEIRO – Inscrição n° 031.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 



 

 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  15 pontos 

 

7. NAIRA GABRIELE CALUMBIR SILVA – Inscrição n° 031.007 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 



 

 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  11 pontos 

 

8. ANA JACQUELINE NUNES – Inscrição n° 031.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima   6 pontos 

 

9. WASHINGTON PEREIRA DA ROCHA – Inscrição n° 031.009 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  7,5 pontos 

 

10. RENAN BALBINO DE SOUZA PEREIRA – Inscrição n° 031.010 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

11. LARISSA PAULA FERREIRA DE SOUSA – Inscrição n° 031.011 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 



 

 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  3,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 032 

PSICÓLOGO – CRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

032 – PSICÓLOGO - CRAS 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
032.001 Marianne Araújo de Barros Eliminada 

032.002 Elvira Lídia dos Santos Soares Aprovada – 22 pontos 

032.003 Sarah Idalina Medeiros Braz Eliminada 

032.004 Ana Layse Viana da Costa Cancelada 

032.005 Ana Layse Viana da Costa Aprovada – 40 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Ana Layse Viana da Costa 1º lugar – 40 pontos 

Elvira Lídia dos Santos Soares 1º lugar – Cadastro Reserva – 22 pontos 

 

1. MARIANNE ARAÚJO DE BARROS – Inscrição n° 032.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia NÃO 

Inscrição no CRP NÃO 

 

A candidata Marianne Araújo de Barros não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRP, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

2. ELVIRA LÍDIA DOS SANTOS SOARES – Inscrição n° 032.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP SIM 



 

 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  22 pontos 

 

3. SARAH IDALINA MEDEIROS BRAZ – Inscrição n° 032.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP NÃO 

 

A candidata Sarah Idalina Medeiros Braz não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CRP, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

4. ANA LAYSE VIANA DA COSTA – Inscrição Cancelada. 

 

5. ANA LAYSE VIANA DA COSTA – Inscrição n° 032.005 

 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 7,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  40 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 033 

PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

033 – PSICÓLOGO EDUCACIONAL 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
033.001 Aylla Haryadne de Oliveira Alves Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

1. AYLLA HARYADNE DE OLIVEIRA ALVES – Inscrição n° 033.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Aylla Haryadne de Oliveira Alves não anexou de maneira completa o currículo profissional, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 034 

                PSICÓLOGO - NASF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

034 – PSICÓLOGO - NASF 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
034.001 Inácio Rafael Pereira de Melo Eliminado 

034.002 Renata dos Santos Oliveira Aprovada – 31 pontos 

034.003 Luan Santos Oliveira Eliminado 

034.004 Valdeilma de Freitas Alves Eliminado 

034.005 Waldeanny Feliciano de Souza Eliminada 

034.006 Jéssica da Silva Nunes Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Renata dos Santos Oliveira 1º lugar – 31 pontos 

 

1. INÁCIO RAFAEL PEREIRA DE MELO – Inscrição n° 034.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia NÃO 

Inscrição no CRP NÃO 

 

O candidato Inácio Rafael Pereira de Melo não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise 

Curricular: “A escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do 

candidato no Processo Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 

01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

2. RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA – Inscrição n° 034.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP SIM 



 

 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  31 pontos 

 

3. LUAN SANTOS OLIVEIRA – Inscrição n° 034.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia NÃO 

Inscrição no CRP NÃO 

 

O candidato Luan Santos Oliveira não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade exigida 

para a função pretendida que é o Curso Superior em Nutrição. Descumprindo, deste modo, determinação contida 

no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Como também, o item 5.3, do Capítulo 5 – Análise Curricular: “A 

escolaridade exigida para o desempenho da função será pré-requisito para a participação do candidato no Processo 

Seletivo Simplificado”. Como também, não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao Conselho de 

Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das Funções 

Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / Escolaridade, 

Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação destes pré-requisitos, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 



 

 

 

4. VALDEILMA DE FREITAS ALVES – Inscrição n° 034.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP NÃO 

 

A candidata Valdeilma de Freitas Alves não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

5. WALDEANNY FELICIANO DE SOUZA – Inscrição n° 032.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Psicologia SIM 

Inscrição no CRP NÃO 

 

A candidata Waldeanny Feliciano de Souza não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CRN, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

6. JÉSSICA DA SILVA NUNES – Inscrição n° 032.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Jéssica da Silva Nunes não anexou de maneira completa o currículo profissional, conforme 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 



 

 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 035 

PROFESSOR  

DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

035 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
035.001 Rivaldo Paulo de Sousa Aprovado – 22 pontos 

035.002 Nilson Vaz Nunes Aprovado – 30 pontos 

035.003 Lidivanio da Silva Eliminado 

035.004 Antônio Jociémerson Araújo Mineiro Eliminado 

035.005 Marcos Fabiano Monteiro Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Nilson Vaz Nunes 1º lugar – 30 pontos 

Rivaldo Paulo de Sousa 1º lugar - Cadastro Reserva – 22 pontos 

 

1. RIVALDO PAULO DE SOUSA – Inscrição n° 035.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Educação Física SIM 

Inscrição no CREF SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  22 pontos 

 

2. NILSON VAZ NUNES – Inscrição n° 035.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Educação Física SIM 

Inscrição no CREF SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  30 pontos 

 

3. LIDIVANIO DA SILVA – Inscrição n° 035.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 



 

 

O candidato Lidivanio da Silva não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das Condições para 

Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo com o modelo 

apresentado no Anexo II do presente edital.” Como também, não anexou de maneira completa o currículo 

profissional, conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do 

Edital de Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação destes requisitos e a consequente análise dos dados fornecidos. 

4. ANTÔNIO JOCIÉMERSON ARAÚJO MINEIRO – Inscrição n° 035.004 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Educação Física SIM 

Inscrição no CREF NÃO 

O candidato Antônio Jociémerson Araújo Mineiro não juntou documentação que comprovasse a sua 

filiação ao Conselho de Classe – CREF, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no 

quadro 01 – Das Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-

Requisitos / Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

pré-requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

5. MARCOS FABIANO MONTEIRO – Inscrição n° 035.005 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior em Educação Física SIM 

Inscrição no CREF NÃO 

O candidato Marcos Fabiano Monteiro não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CREF, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 036 

SUPERVISOR  

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

036 – SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
036.001 Igor Lima Fernandes Eliminado 

036.002 Adilson Ferreira Torres Filho Eliminado 

036.003 Maraclécia Dantas Matias Aprovada – 17,5 pontos 

036.004 Sueli da Silva Nascimento Cancelada 

036.005 Josefa Alves da Silva Cancelada 

036.006 Josefa Alves da Silva Aprovada – 19,5 pontos 

036.007 Sueli da Silva Nascimento Aprovada – 27 pontos 

036.008 Aldair Daniel da Silva Eliminado 

036.009 Josiele Chalega de Sales Eliminada 

036.010 Paula Regilleny de Freitas Lourenço Aprovada – 10 pontos 

036.011 Isis Terse Barros de Souza Silva Eliminada 

036.012 Josefa Jozaelsan da Silva Aprovada – 19,5 

036.013 Diego dos Santos Costa Eliminado 

036.014 Elisabeth Karoline de Oliveira Medeiros Aprovada – 43,5 pontos 

036.015 Larícia Pinheiro Silva Ramos Aprovada – 28,5 pontos 

036.016 Daniele Januário da Silva Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Elisabeth Karoline de Oliveira Medeiros 1º lugar - 43,5 pontos 

Larícia Pinheiro Silva Ramos 1º lugar – Cadastro Reserva - 28,5 pontos 

Sueli da Silva Nascimento 2º lugar – Cadastro Reserva - 27 pontos 

Josefa Alves da Silva 3º lugar – Cadastro Reserva - 19,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Josefa Jozaelsan da Silva 4º lugar – Cadastro Reserva - 19,5 pontos (Lei Federal nº 10.741/2003) 

Maraclécia Dantas Matias 5º lugar – Cadastro Reserva - 17,5 pontos 

Paula Regilleny de Freitas Lourenço 6º lugar – Cadastro Reserva - 10 pontos 

 

1. IGOR LIMA FERNANDES – Inscrição n° 036.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Igor Lima Fernandes não anexou de maneira completa o currículo profissional, conforme 

modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: 

“Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de 

cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a 

legitimação destes requisitos e a consequente análise dos dados fornecidos. 

2. ADILSON FERREIRA TORRES FILHO – Inscrição n° 036.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

3. MARACLÉCIA DANTAS MATIAS – Inscrição n° 036.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à - - 



 

 

função pretendida. 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

3 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  17,5 pontos 

4. SUELI DA SILVA NASCIMENTO – Inscrição Cancelada. 

5. JOSEFA ALVES DA SILVA – Inscrição Cancelada. 

6. JOSEFA ALVES DA SILVA – Inscrição n° 036.006 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. - 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  19,5 pontos 

7. SUELI DA SILVA NASCIMENTO – Inscrição n° 036.007 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  27 pontos 

 

8. ALDAIR DANIEL DA SILVA – Inscrição n° 036.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 



 

 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

9. JOSIELE CHALEGA DE SALES – Inscrição n° 036.009 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 



 

 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

10. PAULA REGILLENY DE FREITAS LOURENÇO – Inscrição n° 036.010 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 



 

 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  10 pontos 

 

11. ISIS TERSE BARROS DE SOUZA SILVA – Inscrição n° 036.011 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Isis Terse Barros de Souza Silva não anexou o currículo profissional, conforme modelo 

apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de Abertura: “Currículo 

profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, acompanhado de cópia dos 

títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

12. JOSEFA JOZAELSAN DA SILVA – Inscrição n° 036.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 1 ponto 2 pontos 



 

 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  19,5 pontos 

 

13. DIEGO DOS SANTOS COSTA – Inscrição n° 036.013 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Diego dos Santos Costa não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

14. ELISABETH KAROLINE DE OLIVEIRA MEDEIROS – Inscrição n° 032.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 



 

 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 2 pontos 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  43,5 pontos 

15. LARÍCIA PINHEIRO SILVA RAMOS – Inscrição n° 036.015 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

15 pontos 15 pontos 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  28,5 pontos 

 

16. DANIELE JANUÁRIO DA SILVA – Inscrição n° 036.016 

 



 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Curso Superior  SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 037 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

037 – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
037.001 Ana Paula Chaves Bezerra Eliminada 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 01 vaga + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

- - 

 

1. ANA PAULA CHAVES BEZERRA – Inscrição n° 037.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico de Laboratório SIM 

Inscrição no CRF NÃO 

A candidata Ana Paula Chaves Bezerra não juntou documentação que comprovasse a sua filiação ao 

Conselho de Classe – CRF, não comprovando o pré-requisito exigido para a função, contida no quadro 01 – Das 

Funções Temporárias, do Capítulo 2 - Funções Temporárias, Áreas de Atuação, Vagas, Pré-Requisitos / 

Escolaridade, Remuneração e Carga Horária. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 038 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

038 – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
038.001 Carlos Antônio da Silva Soares Eliminado 

038.002 Evânia Medeiros Cavalcante Aprovada – 12,5 pontos 

038.003 Andresa Vidal de Oliveira Castro Aprovada – 2,5 pontos 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 02 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Evânia Medeiros Cavalcante 1° lugar – 12,5 pontos 

Andresa Vidal de Oliveira Castro 1° lugar – 12,5 pontos 

 

1. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA SOARES – Inscrição n° 038.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

O candidato Carlos Antônio da Silva Soares não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das 

Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo 

com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

2. EVÂNIA MEDEIROS CAVALCANTE – Inscrição n° 038.002 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Saúde Bucal SIM 

Inscrição no CRO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 



 

 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  12,5 pontos 

3. ANDRESA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO – Inscrição n° 038.003 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

Curso Técnico em Saúde Bucal SIM 

Inscrição no CRO SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 



 

 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  2,5 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO 039 

VISITADOR SOCIAL DO 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

039 – VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 

    NÚMERO DA INSCRIÇÃO CANDIDATO (A) SITUAÇÃO 
039.001 Edna Melo Lopes Eliminada 

039.002 Maria Nazaré da Silva Pinheiro Eliminada 

039.003 Alicia Michelly Ferreira Sales Aprovada – 36,5 pontos 

039.004 Maria Lucinalva Melo Costa Aprovada – 20,5 pontos 

039.005 Marta Beatriz Marinho de Melo Aprovada – 18 pontos 

039.006 Fabiana Pinheiro de Melo Aprovada – 25 pontos 

039.007 Roberto de Alcântara Silva Eliminado 

039.008 Naquilma Valéria Raposo de Araújo Eliminada 

039.009 Welton Jocélio de Barros Aprovado – 5 pontos 

039.010 Ana Angélica da Silva Neves Eliminada 

039.011 Eudésia Fernandes Firmo Neta Eliminada 

039.012 Amir Rogério Oliveira Silva Eliminado 

039.013 Josedi de Medeiros Amorim Cancelada 

039.014 Maisa da Silva Oliveira Eliminada 

039.015 Josedi de Medeiros Amorim Eliminado 

039.016 Darlene Maria da Costa Carneiro Eliminada 

039.017 José Patrício da Silva Eliminado 

039.018 Claudiney Gonçalves Barros Eliminado 

039.019 Robson José Bezerra de Sousa Eliminado 

039.020 Adriana Siqueira das Chagas Eliminada 

039.021 Bruna Thais Passos da Silva Eliminada 

039.022 Lean Kemyson Alves de Melo Eliminado 

039.023 Elielma da Silva Pereira Cancelada 

039.024 Ingrid Tarlane de Souza Oliveira Eliminada 

039.025 Jessica Alexandre da Silva Eliminada 

039.026 Michel Freitas Feitosa Eliminado 

 

 

VAGAS OFERTADAS NA FUNÇÃO: 04 vagas + cadastro reserva 

 
CANDIDATOS (AS) QUE OCUPARÃO A 

VAGA 
POSIÇÃO 

Alicia Michelly Ferreira Sales 1º lugar – 36,5 pontos 

Fabiana Pinheiro de Melo 2° lugar – 25 pontos 

Maria Lucinalva Melo Costa 3° lugar – 20,5 pontos 

Marta Beatriz Marinho de Melo 4º lugar – 18 pontos 

Welton Jocélio de Barros 1º lugar – Cadastro Reserva 

1. EDNA MELO LOPES – Inscrição n° 039.001 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo NÃO 

A candidata Edna Melo Lopes não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade exigida 

para a função pretendida que é o Ensino Médio. Descumprindo, deste modo, determinação contida no item 3.5, do 



 

 

Capítulo 3 – Das Inscrições. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, impossibilitando a 

análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

2. MARIA NAZARÉ DA SILVA PINHEIRO – Inscrição n° 039.002 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Maria Nazaré da Silva Pinheiro não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

3. ALICIA MICHELLY FERREIRA SALES – Inscrição n° 039.003 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 20 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 



 

 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  36,5 pontos 

 

4. MARIA LUCINALVA MELO COSTA – Inscrição n° 039.004 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

- - 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 7,5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 
- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

3 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  20,5 pontos 

 

5. MARTA BEATRIZ MARINHO DE MELO – Inscrição n° 039.005 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 



 

 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

2,5 pontos 2,5 pontos 

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. 2,5 pontos 2,5 pontos 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

3 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos 3 pontos 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  18 pontos 

 

6. FABIANA PINHEIRO DE MELO – Inscrição n° 036.006 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida 10 pontos 10 pontos 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 



 

 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 10 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

1 ponto 1 ponto 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

4 pontos 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço 4 pontos  

Pontuação máxima  25 pontos 

 

7. ROBERTO DE ALCÂNTARA SILVA – Inscrição n° 039.007 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 



 

 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

8. NAQUILMA VALÉRIA RAPOSO DE ARAÚJO – Inscrição n° 039.008 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Naquilma Valéria Raposo de Araújo não anexou o currículo profissional, de maneira 

completa, conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital 

de Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

9. WELTON JOCÉLIO DE BARROS – Inscrição n° 039.009 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida.   

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. 2,5 pontos 5 pontos 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida,  



 

 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. - 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  5 pontos 

 

10. ANA ANGÉLICA DA SILVA NEVES – Inscrição n° 039.010 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

11. EUDÉSIA FERNANDES FIRMO NETA – Inscrição n° 039.011 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 



 

 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo NÃO 

A candidata Eudésia Fernandes Firmo Neto não apresentou documentação que comprovasse a 

escolaridade exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio. Descumprindo, deste modo, determinação 

contida no item 3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-

requisito, impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

12. AMIR ROGÉRIO OLIVEIRA SILVA – Inscrição n° 039.012 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 



 

 

13. JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM – Inscrição Cancelada. 

14. MAISA DA SILVA OLIVEIRA – Inscrição n° 039.014 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

 

15. JOSEDI DE MEDEIROS AMORIM – Inscrição n° 039.015 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Josedi de Medeiros Amorim não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 



 

 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

16. DARLENE MARIA DA COSTA CARNEIRO – Inscrição n° 039.016 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

A candidata Darlene Maria da Costa Carneiro não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

17. JOSÉ PATRÍCIO DA SILVA – Inscrição n° 039.017 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 



 

 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

18. CLAUDINEY GONÇALVES BARROS – Inscrição n° 039.018 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

19. ROBSON JOSÉ BEZERRA DE SOUSA – Inscrição n° 039.019 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 



 

 

 COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

20. ADRIANA SIQUEIRA DAS CHAGAS – Inscrição n° 039.020 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. NÃO 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

A candidata Adriana Siqueira das Chagas não anexou o pré-requisito exigido no Capítulo 4 – Das 

Condições para Inscrição, item 4.1.1: “Ficha de inscrição, devidamente preenchida, datada e assinada, de acordo 

com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital.” Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste 

requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

21. BRUNA THAIS PASSOS DA SILVA – Inscrição n° 039.021 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 



 

 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

22. LEAN KEMYSON ALVES DE MELO – Inscrição n° 039.022 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 

O candidato Lean Kemyson Alves de Melo não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

23. ELIELMA DA SILVA PEREIRA – Inscrição Cancelada. 

24. INGRID TARLANE DE SOUZA OLIVEIRA – Inscrição n° 039.024 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos NÃO 



 

 

A candidata Ingrid Tarlane de Souza Oliveira não anexou o currículo profissional, de maneira completa, 

conforme modelo apresentado no Anexo III, contrariando determinação contida no item 4.1.3 do Edital de 

Abertura: “Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo III do presente Edital, 

acompanhado de cópia dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.” Por essa razão, resta 

prejudicada a legitimação deste requisito e a consequente análise dos dados fornecidos. 

25. JESSICA ALEXANDRE DA SILVA – Inscrição n° 039.025 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo SIM 

 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO  

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO  

MÁXIMA 

Pós-graduação concluída em área relacionada à função pretendida - - 

Mestrado, Doutorado, PHD, em área relacionada à função pretendida, 

concluído 

- - 

Publicação Revista Internacionais e Nacionais sobre matéria relacionada à 

função pretendida. 

- - 

Publicação/Apresentação em Congresso sobre matéria relacionada à função 

pretendida. 

-  

Participação em Congressos sobre tema relacionada à função pretendida. - - 

Cursos (≥20Hs) sobre tema relacionada a função pretendida. - - 

Experiência no Serviço Público, em função diversa, por prazo igual ou 

superior a 06 meses, comprovada por atestados das instituições que atuou. 

- - 

Experiência no Serviço Público ou Privado, como profissional na função pretendida, 

comprovada por atestados dos representantes legais dos entes públicos ou privados que atuou. 

 

- 

De 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de serviço - 

A partir de 02 (dois) anos e 01 (um) dia a 04 (quatro) anos - 

A partir de 04 (quatro) anos e 01 (um) dia de serviço -  

Pontuação máxima  - 

26. MICHEL FREITAS FEITOSA – Inscrição n° 039.026 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Ficha de Inscrição preenchida, Anexo II, datada e assinada. SIM 

Cópia de documento de identidade oficial com foto SIM 

Currículo profissional, modelo apresentado no Anexo III, acompanhado das cópias dos títulos SIM 



 

 

PRÉ-REQUISITOS / ESCOLARIDADE 

PRÉ-REQUISITOS /ESCOLARIDADE 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Ensino Médio Completo NÃO 

O candidato Michel Freitas Feitosa não apresentou documentação que comprovasse a escolaridade 

exigida para a função pretendida que é o Ensino Médio. Descumprindo, deste modo, determinação contida no item 

3.5, do Capítulo 3 – Das Inscrições. Por essa razão, resta prejudicada a legitimação deste pré-requisito, 

impossibilitando a análise dos demais dados declarados na ficha de inscrição e no currículo. 

 

Camalaú, 20 de abril de 2022. 
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