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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITóRIA DE SANTO ANTÃO (PE)

NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR) - RESULTADO DA SELEÇÃO

INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. EXP.P. NASC. JUR. MOTIVO DE NÃO PONTUAR

1148348 DAYANE DE MELO BARROS 1º 61 - 11 50 06/01/1992 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).

1158141 TEREZA CRISTINA CASTANHA
FERRAZ DE SOUZA 2º 53 - 3 50 26/11/1979 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).

1157371 ANA PAULA DOS SANTOS 3º 53 - 3 50 02/08/1981 - -

1149902 ANGÉLICA MONTEIRO 4º 53 - 3 50 26/04/1986 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).

1142130 TAMYRIS DE AMORIM ASSIS LIRA DE
JESUS 5º 53 - 3 50 05/05/1988 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).

1147421 RENATA DUTRA SIMPLÍCIO 6º 53 - 3 50 20/09/1989 -

Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o

curso e o respectivo cargo. A pontuação máxima da
avaliação do critério de experiência profissional será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1159104 CAMILA RAFAELA DOS SANTOS
SILVA QUEIROZ 7º 53 - 3 50 15/09/1990 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).

1154433 MARIA DEISIANE DE LIMA 8º 50 - - 50 13/06/1982 -

A pontuação máxima da avaliação do critério de
experiência profissional será de 50 (cinquenta)

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).
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1155371 CRISTIANE SILVA DE SANTANA 9º 40 - - 40 28/01/1991 -

Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o

curso e o respectivo cargo. A pontuação máxima da
avaliação do critério de experiência profissional será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1156053 CLAUDIA FELICIANO DA SILVA 10º 36 - 16 20 14/07/1988 - -

1150304 LUCIANA SILVA BRENNAND 11º 36 - 6 30 10/10/1986 - -

1147180 CAMILLA PEIXOTO SANTOS
RODRIGUES 12º 29 - 9 20 05/09/1992 - -

1150018 CRISTIANE DE MOURA FREITAS 13º 24 - 9 15 01/04/1992 - -

1154324 ANA LUIZA LACERDA DE SOUZA
PINHEIRO 14º 22 - 7 15 25/11/1994 -

Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o

curso e o respectivo cargo.

1147299 BEATRIZ SANTANA SILVA 15º 20 - - 20 30/08/1993 - -

1149031 MARIA JOSÉ LAURENTINA DO
NASCIMENTO CARVALHO 16º 11 - 11 - 16/08/1988 - -

1149646 BENIGNA LOPES DE ALMEIDA 17º 11 - 6 5 25/02/1988 - -

1155447 ROBERTA RANIELLE DA SILVA PAIVA 18º 11 - 6 5 24/01/1995 -

Só serão pontuadas experiências profissionais
(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão

de tempo de serviço) de no mínimo período de 6
(seis) meses completos na área do cargo pretendido

(Capítulo 10, item 10.6).

1150480 BEATRIZ HELENA DE ANDRADE
SANTOS 19º 11 - 6 5 12/02/1999 - -

1152765 ELISIANDRE MARTINS DE LIMA 20º 10 - 10 - 01/09/1990 - -
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1149698 MILENA DA PAZ SILVA 21º 9 - 9 - 15/06/1996 -

Não serão pontuados os comprovantes de
especialização, residência, mestrado e/ou doutorado,
nos quais constem pendências para a conclusão do
curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao
trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à

tese não entregue; à disciplina pendente a ser
cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a). /O
candidato não apresentou documentação de

experiência passível de pontuação.

1144853 WÊDJA LUANA DE SOUZA MARTINS 22º 9 - 4 5 16/01/1993 -

O edital não prevê pontuação para atuação como
voluntário, apenas para contratação formal, com

vínculo do tipo CLT, contratado ou concursado. Não
serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”,

“Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de
pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

1160294 SELÃINE MARIA DA SILVA 23º 8 - 3 5 23/11/1985 - -

1145780 LUCIVANIA MARIA DA SILVA 24º 8 - 3 5 23/08/1991 -

Para a avaliação de títulos, o diploma ou o certificado
de conclusão de curso deverá ser acompanhado de
histórico escolar, todos nítidos, legíveis e completos

(Capítulo 9, item 9.1). Não serão aceitas atividades de
“Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”,

para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

1162832 JEFFERSON DANILO DE SANTANA
SILVA 25º 7 - 7 - 26/01/1992 - -

1147608 MARIA HELOISA MOURA DE
OLIVEIRA 26º 6 - 6 - 08/01/1998 -

Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o

curso e o respectivo cargo. A pontuação máxima da
avaliação do critério de experiência profissional será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1148185 THAYNÁ MENEZES SANTOS 27º 4 - 4 - 02/01/1995 - -

1150647 MARIA ISABELA XAVIER CAMPOS 28º 4 - 4 - 19/07/1995 - -
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1155426 TAYNANDA MARIA DE SOUSA LIMA 29º 3 - 3 - 23/08/1991 -

Só serão pontuadas experiências profissionais
(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão

de tempo de serviço) de no mínimo período de 6
(seis) meses completos na área do cargo pretendido

(Capítulo 10, item 10.6).

1144596 RAQUEL BEZERRA DA SILVA 30º 3 - 3 - 02/02/1992 - -

1144045 MILENA EDUARDA ARAUJO DE
OLIVEIRA 31º 3 - 3 - 24/02/1993 - -

1164159 ALCIONE DOS SANTOS LIMA 32º 3 - 3 - 24/02/1993 -

Para a avaliação de cursos de curta duração
específicos para o cargo, serão considerados

exclusivamente os cursos definidos no Capítulo 9C,
item “a” do edital, respeitada a correlação entre o

curso e o respectivo cargo. A pontuação máxima da
avaliação do critério de experiência profissional será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3). O edital não prevê pontuação
para atuação como voluntário, apenas para

contratação formal, com vínculo do tipo CLT,
contratado ou concursado.

1146338 DÉBORAH VICTÓRIA GOMES
NASCIMENTO 33º 3 - 3 - 02/07/1998 - -

1161966 MARIA CARLA MELO DAMASCENO 34º 3 - 3 - 11/09/1999 -

Só serão pontuadas experiências profissionais
(Carteira de trabalho, Contrato de trabalho, Certidão

de tempo de serviço) de no mínimo período de 6
(seis) meses completos na área do cargo pretendido
(Capítulo 10, item 10.6)./O candidato não apresentou

documentação passível de pontuação.

1146400 LUCINETE MARIA DOS SANTOS - ELIM - - - - 03/10/1972 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1143906 ISRAEL BARBOSA DA SILVA - ELIM - - - - 22/03/1976 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)
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1145925 ELIZABETE DA SILVA LIMA - ELIM - - - - 10/10/1982 -

Não serão pontuados os comprovantes de
especialização, residência, mestrado e/ou doutorado,
nos quais constem pendências para a conclusão do
curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao
trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à

tese não entregue; à disciplina pendente a ser
cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a).

1147304 ROSE EMMANUELE DE SANTANA
LIRA - ELIM - - - - 08/04/1985 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1146321 MARIA SANDRELINY DA SILVA
GONZAGA - ELIM - - - - 30/08/1985 -

O certificado de conclusão de curso deverá conter
dados nítidos, legíveis e completos a respeito do

tema do curso, da sua carga horária, do período de
realização do curso e da instituição provedora do

treinamento (Capítulo 9B, item a).

1146011 KÉSIA VASTÍ DE MOURA - ELIM - - - - 01/07/1986 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1144994 STEFANY CRISLAYNE ROCHA - ELIM - - - - 02/04/1992 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1145823 IDELFONSO BELTRÃO DE BARROS
JÚNIOR - ELIM - - - - 23/04/1992 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1142849 WALLACE VANDERLEY ALVES - ELIM - - - - 20/06/1992 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1143778 WILLYANE DA SILVA FERREIRA DOS
SANTOS - ELIM - - - - 13/07/1993 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)
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1142571 ARCHILEY SOUZA PONTES FERREIRA - ELIM - - - - 17/02/1995 -

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”,
“Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de

pontuação (Capítulo 10, item 10.8)./O edital não prevê
pontuação para atuação como voluntário, apenas
para contratação formal, com vínculo do tipo CLT,

contratado ou concursado./Para a avaliação de
cursos de curta duração específicos para o cargo,

serão considerados exclusivamente os cursos
definidos no Capítulo 9C, item “a” do edital, respeitada

a correlação entre o curso e o respectivo cargo.

1145075 MARIA ANGELICA DA SILVA - ELIM - - - - 12/10/1995 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1146902 PAULA RAYANNE BRAGA RIBEIRO - ELIM - - - - 09/02/1996 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1149020 THABATA DE SIQUEIRA NEVES
BERNARDO - ELIM - - - - 28/02/1996 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1146223 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA
FILHA - ELIM - - - - 22/10/1996 -

Não serão pontuados os comprovantes de
especialização, residência, mestrado e/ou doutorado,
nos quais constem pendências para a conclusão do
curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao
trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à

tese não entregue; à disciplina pendente a ser
cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a).

1150960 SÂMILA EVELLY TENÓRIO DA SILVA - ELIM - - - - 14/02/1997 -

Não serão pontuados os comprovantes de
especialização, residência, mestrado e/ou doutorado,
nos quais constem pendências para a conclusão do
curso como, por exemplo, aquelas relacionadas ao
trabalho de conclusão de curso, à dissertação ou à

tese não entregue; à disciplina pendente a ser
cursada, entre outros (Capítulo 9A, item a).

1149729 JASMINNY MARIALICE FERREIRA
DOS ANJOS - ELIM - - - - 04/12/1997 - O candidato não apresentou documentação passível

de pontuação.
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1150680 MARIA EDUARDA LEAL DE
ALCÂNTARA - ELIM - - - - 05/01/1998 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1145883 KETULLY SILVA DE ALBUQUERQUE - ELIM - - - - 24/02/1998 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1155348 CLARA MARIA LIMA NEVES - ELIM - - - - 14/05/1998 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

1144399 MARIA EDUARDA DE MENESES MELO - ELIM - - - - 30/05/1998 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1156558 BEATRIZ RODRIGUES CHAVES LIMA - ELIM - - - - 27/06/1998 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1145590 ISABELE MOREIRA DA SILVA - ELIM - - - - 12/09/1999 -

O (a) candidato (a) não obteve classificação, pois não
enviou documentação de títulos e/ou de experiência
profissional no prazo especificado no edital (capítulo

8, item 8.2.)

Coluna Legenda
INSC Número de inscrição

NOME Nome do (a) candidato (a)
CLASS Cassificação

OBS Observações
GERAL Nota geral
60 A. Candidato (a) com idade maior que 60 anos

C. ESP Pontuação em conhecimentos específicos
C. GER. Pontuação em conhecimentos gerais
NASC. Data de nascimento
JUR. Já exerceu função de jurado
PCD Pessoa com deficiência

Dado Quantidade
CANDIDATOS (AS) 57
ELIMINADOS (AS) 23


