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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA (PE)

MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - RESULTADO DA SELEÇÃO

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

1189285 ROSILENE MARIA DOS SANTOS
FERREIRA 1º 80 - 30 50 25/02/1977 -

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

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

1207281 CLÁUDIA CLÉCIA SOBRAL DOS
SANTOS 2º 70 - 50 20 15/04/1991 -

A pontuação máxima no critério na avaliação de
cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50

(cinquenta) pontos por candidato (a) e função,
independentemente de quantos títulos venha a

apresentar (Capítulo 9B, item b).

1192873 WUEDJA LUANA DA SILVA 3º 70 - 20 50 14/08/1986 -

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

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

1196696 GRAZIELE MARIA DE MOURA SILVA 4º 66.9 - 16.9 50 05/06/2002 -

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

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

1189927 DEBORA SANTOS SILVA 5º 60 - 50 10 22/07/1999 -

A pontuação máxima no critério na avaliação de
cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50

(cinquenta) pontos por candidato (a) e função,
independentemente de quantos títulos venha a

apresentar (Capítulo 9B, item b). / 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).

1197910 VERA LÚCIA CRISTINA DA SILVA 6º 58.7 - 8.7 50 19/04/1994 -

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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1208280 JOSIELLE LUÍZE DOS SANTOS
GUILHERME 7º 54.6 - 29.6 25 07/03/2000 -

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).

1189668 VERA LUCIA FERREIRA DE MORAIS 8º 54 - 4 50 06/02/1975 -

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

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).A avaliação de títulos de residência,

especialização, mestrado e/ou doutorado será
aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior

(Capítulo 9, item 9.8).

1193576 ANDREZA RAMOS MELO LUNA 9º 51.6 - 1.6 50 01/09/1985 -

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

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).Serão pontuados exclusivamente os

documentos previstos explicitamente neste edital e
que estejam claramente relacionados às atribuições e
aos requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.

Assim, não pontuam documentos como: histórico
escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou

do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1196310 MARIA JOELMA DA SILVA TORRES 10º 50.5 - 0.5 50 28/12/1983 -

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5).

1208564 DAMIANA FERREIRA DA SILVA 11º 50 - 50 0 20/07/1977 -

A pontuação máxima no critério na avaliação de
cursos de extensão / aperfeiçoamento será de 50

(cinquenta) pontos por candidato (a) e função,
independentemente de quantos títulos venha a

apresentar (Capítulo 9B, item b).
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1188922 GILKELLE SILVA SABINO 12º 50 - 0 50 08/09/1976 -

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

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).A avaliação de títulos de residência,

especialização, mestrado e/ou doutorado será
aplicável exclusivamente aos cargos de nível superior

(Capítulo 9, item 9.8).

1207447 VIVIANE HILDA DA SILVA 13º 50 - 0 50 14/03/1982 -

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

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

1194232 FATIMA MARIA DO SANTOS SILVA 14º 50 - 0 50 12/05/1982 -

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

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

1189586 GERLANE DA SILVA CALLADO 15º 50 - 0 50 08/09/1986 -

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

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

1193374 EMANUELA MARIA LINA SILVA 16º 50 - 0 50 11/01/1987 SIM

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

pontos por candidato (a) / função (Capítulo 10, item
10.3).Serão pontuados exclusivamente os

documentos previstos explicitamente neste edital e
que estejam claramente relacionados às atribuições e
aos requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.

Assim, não pontuam documentos como: histórico
escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou

do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).
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1201940 FABIANA MARIA DA SILVA 17º 50 - 0 50 07/03/1989 -

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

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

1206584 MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA
HONÓRIO 18º 47.1 - 7.1 40 09/12/1998 -

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).

1197047 ALLAN CHRISTOPHE TORRES BRITO
DE OLIVEIRA 19º 45 - 0 45 12/12/1988 -

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).

1206208 MARTA MARIA DA SILVA 20º 41.2 - 1.2 40 09/05/1993 -

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “BolNão
serão aceitas atividades de “Voluntário (a)”, “Ouvinte
em palestras”, para efeito de pontuação.(Capítulo 10,
item 10.9) sas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”, para

efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).

1189655 JOELMA ALVES DA SILVA LIMA 21º 40 - 0 40 22/07/1985 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).Não serão
aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio”

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



Prefeitura Municipal de Cupira (PE) | MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

16:35:36 09-05-2022 - Página 5 de 20

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

1192173 CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA 22º 40 - 0 40 15/06/1997 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1201945 IVANEIDE MARIA DA SILVA 23º 33 - 33 0 19/11/1980 -

O registro e a declaração de experiência apresentada
pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente
a correlação das atividades exercidas com a função

pretendida NÃO será considerada para fins de
pontuação (Capítulo 10, item 10.13).

1208231 IRIS LAINE MARIA DA SILVA 24º 30.5 - 0.5 30 02/03/1999 SIM

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).
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1207515 JOSEILDA MARIA DA SILVA 25º 30.4 - 0.4 30 14/11/1997 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).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).

1189689 ELIDA CAVALCANTE DE SANTANA 26º 30 - 30 0 13/12/1984 -

Não serão aceitas atividades de “Voluntário (a)”,
“Ouvinte em palestras”, para efeito de

pontuação.(Capítulo 10, item 10.9)Serão pontuados
exclusivamente os documentos previstos

explicitamente neste edital e que estejam claramente
relacionados às atribuições e aos requisitos das

vagas pretendidas pelo candidato. Assim, não
pontuam documentos como: histórico escolar do

Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou do Ensino
Superior; os diplomas de graduação, de licenciatura,
de bacharelado, de tecnólogo ou de curso técnico; a

carteira nacional de habilitação (CNH) e outros
documentos de identificação pessoal; as carteiras

profissionais; o diploma de curso de bombeiro;
Cursos de curta duração e/ou capacitação para

cargos de nível superior; Certificados de ouvinte em
palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos

(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)
em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).
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1197968 MARIA JOSÉ CAROLINA 27º 30 - 0 30 21/12/1975 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1197689 ISABELE MARIA DOS SANTOS DE
FRANCA 28º 30 - 0 30 12/01/1995 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1207106 LESYLIAN ELAYNE DA CONCEICÃO
MUNIZ 29º 29.5 - 4.5 25 05/09/1991 -

Não serão aceitas atividades de “Voluntário (a)”,
“Ouvinte em palestras”, para efeito de

pontuação.(Capítulo 10, item 10.9)
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1207522 JOELAYNE CRISTINA DA SILVA 30º 20.5 - 0.5 20 03/05/1993 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).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).

1207102 THAIS SILVA MELO GARCIA 31º 20 - 0 20 25/05/2001 -

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).

1207379 MARIA QUITÉRIA DA SILVA 32º 15 - 0 15 17/08/1993 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).
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1207357 LUANA KARINA DA SILVA 33º 10.5 - 0.5 10 20/12/1996 -

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).

1193416 SIMONE KALINE DA SILVA 34º 10.5 - 0.5 10 20/01/1998 -

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5).

1208276 THAIS LIMA DOS SANTOS 35º 10 - 0 10 21/08/1995 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1208552 MAYSA HILLARY DA SILVA 36º 10 - 0 10 17/03/1996 -

O registro e a declaração de experiência apresentada
pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente
a correlação das atividades exercidas com a função

pretendida NÃO será considerada para fins de
pontuação (Capítulo 10, item 10.13). / O curso de
extensão e aperfeiçoamento, na área de atuação

específica para a vaga pretendida, deve ser
comprovável através de certificado onde consta

claramente a temática do curso, a instituição
provedora, o período de realização e a carga horária

(Capítulo 9.B, item h).
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1189374 BRUNO SEBASTIÃO DA SILVA 37º 9.2 - 9.2 0 16/12/2000 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1206812 MARIA GRACIELY DE LIMA 38º 6.5 - 6.5 0 11/11/2002 -

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).

1207235 MARIA LARISSA SILVA FERREIRA 39º 5.5 - 0.5 5 20/06/1999 -

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).

1208804 NAYRON SOARES DOS SANTOS 40º 5 - 5 0 16/08/1991 -

O registro e a declaração de experiência apresentada
pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente
a correlação das atividades exercidas com a função

pretendida NÃO será considerada para fins de
pontuação (Capítulo 10, item 10.13).

1207484 JOSEFA JULIANA DA SILVA 41º 3 - 3 0 04/11/1998 -

O registro e a declaração de experiência apresentada
pelo (a) candidato (a) que não identificar claramente
a correlação das atividades exercidas com a função

pretendida NÃO será considerada para fins de
pontuação (Capítulo 10, item 10.13). / Serão aceitos
exclusivamente os certificados de curso de extensão
e aperfeiçoamento de áreas diretamente relacionadas

com o exercício cotidiano da função. (Capítulo 9B,
item f).
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1208236 MILCA DE LIMA SILVA 42º 0.5 - 0.5 0 10/10/1992 -

Serão aceitos exclusivamente os certificados de
curso de extensão e aperfeiçoamento de áreas

diretamente relacionadas com o exercício cotidiano
da função. (Capítulo 9B, item f).

1206349 MARIANE MANUELA DA SILVA 43º 0.5 - 0.5 0 10/11/1994 SIM

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5).

1201540 MANOELA MARIA DE LOURDES DA
SILVA 44º 0.5 - 0.5 0 07/10/1998 -

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5).

1206822 YONARA EVELYM LEITE JUVENCIO 45º 0.5 - 0.5 0 27/01/1999 -

Serão aceitos exclusivamente os comprovantes de
experiência profissional de áreas diretamente e

claramente relacionadas com a função (Capítulo 10,
item 10.5).

1206541 MARIA DÉBORA JORDANA
APARECIDA DA SILVA ANDRADE 46º 0.5 - 0.5 0 24/01/2001 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1202028 JANETE MARIA DA COSTA 47º 0 - 0 0 04/03/1982 - -

1189867 MARIA SIMAURA DA SILVA 48º 0 - 0 0 10/01/1985 - -

1193860 CINTIA MARIA DA SILVA 49º 0 - 0 0 30/10/1988 - -

1194096 DIMAS PEREIRA DA SILVA 50º 0 - 0 0 29/04/1990 - -

1206439 SILVANIA GENICE DA SILVA 51º 0 - 0 0 25/09/1994 - -



Prefeitura Municipal de Cupira (PE) | MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

16:35:36 09-05-2022 - Página 12 de 20

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

1189543 FELIPE HONORIO DE BARROS 52º 0 - 0 0 24/06/1997 - -

1208359 DJAIR MANOEL DOMINGOS
LOURENCO - ELIM 0 SIM 0 0 08/10/1959 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d). / A avaliação de
títulos de residência, especialização, mestrado e/ou
doutorado será aplicável exclusivamente aos cargos

de nível superior (Capítulo 9, item 9.8). / Serão aceitos
exclusivamente os comprovantes de experiência
profissional de áreas diretamente e claramente

relacionadas com a função (Capítulo 10, item 10.5).

1201653 JADIELMA GALDINO DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 30/11/-0001 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1196499 MARIA BETANIA DOS SANTOS - ELIM 0 - 0 0 14/02/1973 -

A comprovação de experiência profissional deverá
demonstrar claramente que o (a) candidato (a) possui

experiência para a função e cargo ao qual concorre
(Capítulo 8, item 8.3.c).

1207220 SERGIO MARCUS BARBOSA DE
MOURA - ELIM 0 - 0 0 05/08/1975 SIM O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO

PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1207456 SANDRA SONALIS FERREIRA
MONTEIRO - ELIM 0 - 0 0 08/02/1976 SIM

O CANDIDATO NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO
PASSÍVEL DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 8.1, ITEM D). /

O REGISTRO E A DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
APRESENTADA PELO (A) CANDIDATO (A) QUE NÃO
IDENTIFICAR CLARAMENTE A CORRELAÇÃO DAS

ATIVIDADES EXERCIDAS COM A FUNÇÃO
PRETENDIDA NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS

DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 10, ITEM 10.13). / A
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS DE RESIDÊNCIA,

ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E/OU DOUTORADO
SERÁ APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AOS CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR (CAPÍTULO 9, ITEM 9.8).

1192227 PRAZERES MARIA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 18/03/1979 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1208675 LÚCIA MARIA DA SILVA PEREIRA - ELIM 0 - 0 0 01/07/1980 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d). Serão pontuados

exclusivamente os documentos previstos
explicitamente no edital da seleção e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1207519 MARIA CÍCERA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 24/07/1980 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d).

1207975 CREUZILENE ROSA DE MOURA - ELIM 0 - 0 0 22/08/1981 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1196321 FABIO JOSE DOS SANTOS - ELIM 0 - 0 0 07/09/1981 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1208020 COSMA JOSEFINA DE SOUZA - ELIM 0 - 0 0 21/02/1982 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1189926 FERNANDA KAROLINE ALVES DOS
SANTOS SILVA - ELIM 0 - 0 0 11/08/1983 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO

PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1208577 MARIA JOSE DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 13/01/1985 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1207854 GLAUCIENE ERCILIA FERREIRA DOS
ANJOS - ELIM 0 - 0 0 09/12/1985 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d). / O registro e a

declaração de experiência apresentada pelo (a)
candidato (a) que não identificar claramente a

correlação das atividades exercidas com a função
pretendida NÃO será considerada para fins de

pontuação (Capítulo 10, item 10.13).

1188859 ELAINE MARIA BRITO SOARES - ELIM 0 - 0 0 02/01/1986 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1193130 MARIA LUCIANA DOS SANTOS - ELIM 0 - 0 0 24/12/1986 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1207091 SIMONE DE MENEZES SILVA - ELIM 0 - 0 0 12/05/1988 SIM O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1207040 JULIANA KELY SILVA - ELIM 0 - 0 0 26/09/1988 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d). / O curso de
extensão e aperfeiçoamento, na área de atuação

específica para a vaga pretendida, deve ser
comprovável através de certificado onde consta

claramente a temática do curso, a instituição
provedora, o período de realização e a carga horária

(Capítulo 9.B, item h). / Serão aceitos exclusivamente
os comprovantes de experiência profissional de áreas
diretamente e claramente relacionadas com a função

(Capítulo 10, item 10.5).

1207533 JESSICA LUDIMILA DOS SANTOS
SILVA MARTINS - ELIM 0 - 0 0 20/02/1991 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d). / O registro e a

declaração de experiência apresentada pelo (a)
candidato (a) que não identificar claramente a

correlação das atividades exercidas com a função
pretendida NÃO será considerada para fins de

pontuação (Capítulo 10, item 10.13). / Serão aceitos
exclusivamente os certificados de curso de extensão
e aperfeiçoamento de áreas diretamente relacionadas

com o exercício cotidiano da função. (Capítulo 9B,
item f).

1196793 MARIS FABIANA DE OLIVEIRA - ELIM 0 - 0 0 10/09/1991 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).Não serão
aceitas atividades de “Voluntário (a)”, “Ouvinte em
palestras”, para efeito de pontuação.(Capítulo 10,

item 10.9)



Prefeitura Municipal de Cupira (PE) | MONITOR (A) CRECHE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

16:35:36 09-05-2022 - Página 16 de 20

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

1189344 LAISE DE HOLANDA SABINO DA
SILVA - ELIM 0 - 0 0 02/08/1993 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1193163 MANUELA DARC DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 01/03/1994 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1208526 JACIELI MARIA GREGORIO - ELIM 0 - 0 0 05/05/1994 -
Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”,

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

1192162 STEFANY DA SILVA MARQUES - ELIM 0 - 0 0 14/01/1995 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1206827 JOSEFA CLAUDIANE DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 19/06/1995 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).Os documentos
que comprovem a experiência profissional deverão
conter, explicitamente, o início e o fim do tempo de
serviço profissional (Capítulo 10, item 10.4). Serão
aceitos exclusivamente os certificados de curso de
extensão e aperfeiçoamento de áreas diretamente
relacionadas com o exercício cotidiano da função.

(Capítulo 9B, item f).

1207206 DÉBORA LETÍCIA FERREIRA BENTO - ELIM 0 - 0 0 16/07/1995 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1189607 LAIS ERNANDES DE ALMEIDA - ELIM 0 - 0 0 17/10/1997 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1189821 ROZANY MARIA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 24/10/1997 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1192042 JASSO CIS DE OLIVEIRA SILVA - ELIM 0 - 0 0 20/05/1998 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1201702 KARINA MARIA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 09/03/1999 -

Serão aceitos exclusivamente os certificados de
curso de extensão e aperfeiçoamento de áreas

diretamente relacionadas com o exercício cotidiano
da função. (Capítulo 9B, item f). Serão pontuados

exclusivamente os documentos previstos
explicitamente neste edital e que estejam claramente

relacionados às atribuições e aos requisitos das
vagas pretendidas pelo candidato. Assim, não

pontuam documentos como: histórico escolar do
Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou do Ensino
Superior; os diplomas de graduação, de licenciatura,
de bacharelado, de tecnólogo ou de curso técnico; a

carteira nacional de habilitação (CNH) e outros
documentos de identificação pessoal; as carteiras

profissionais; o diploma de curso de bombeiro;
Cursos de curta duração e/ou capacitação para

cargos de nível superior; Certificados de ouvinte em
palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos

(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)
em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1196449 ANA CLAUDIA TIMÓTEO DOS
SANTOS - ELIM 0 - 0 0 21/04/1999 -

Serão aceitos exclusivamente os certificados de
curso de extensão e aperfeiçoamento de áreas

diretamente relacionadas com o exercício cotidiano
da função. (Capítulo 9B, item f).

1197984 ANA CLAUDIA TIMOTEO DOS
SANTOS - ELIM 0 - 0 0 21/04/1999 -

Serão aceitos exclusivamente os certificados de
curso de extensão e aperfeiçoamento de áreas

diretamente relacionadas com o exercício cotidiano
da função. (Capítulo 9B, item f).

1201442 LIDIENE GESUINO DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 07/09/1999 -

O CANDIDATO NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO
PASSÍVEL DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 8.1, ITEM D). /

O REGISTRO E A DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA
APRESENTADA PELO (A) CANDIDATO (A) QUE NÃO
IDENTIFICAR CLARAMENTE A CORRELAÇÃO DAS

ATIVIDADES EXERCIDAS COM A FUNÇÃO
PRETENDIDA NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS
DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 10, ITEM 10.13). / NÃO
SERÃO ACEITAS ATIVIDADES DE “VOLUNTÁRIO (A)”,

“OUVINTE EM PALESTRAS”, PARA EFEITO DE
PONTUAÇÃO.(CAPÍTULO 10, ITEM 10.9).

1207426 LIDYA RAQUEL AMORIM DOS ANJOS - ELIM 0 - 0 0 08/05/2000 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).
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1192250 STEFANY SEVERINA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 21/06/2000 - O CANDIDATO NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO
PASSÍVEL DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 8.1, ITEM D).

1207780 ROBERTA MARINHO - ELIM 0 - 0 0 10/04/2001 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d).

1197943 MARIA VANESSA BEZERRA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 21/07/2001 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1206243 THAYNARA VICTÓRIA MELO DO
NASCIMENTO - ELIM 0 - 0 0 23/04/2002 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO

PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1206781 JULIANA BEZERRA DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 04/12/2002 - O CANDIDATO NÃO ENVIOU DOCUMENTAÇÃO NO
PRAZO ESPECIFICADO NO EDITAL (CAPÍTULO 5).

1193320 VICTOR HUGO CORDEIRO DA SILVA - ELIM 0 - 0 0 19/01/2003 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação (Capítulo 8.1, item d).

1207231 IANCCA KAROLLAYNE DE
ASSUNÇÃO SILVA - ELIM 0 - 0 0 20/03/2003 -

Serão pontuados exclusivamente os documentos
previstos explicitamente neste edital e que estejam

claramente relacionados às atribuições e aos
requisitos das vagas pretendidas pelo candidato.
Assim, não pontuam documentos como: histórico

escolar do Ensino Fundamental, do Ensino Médio ou
do Ensino Superior; os diplomas de graduação, de
licenciatura, de bacharelado, de tecnólogo ou de
curso técnico; a carteira nacional de habilitação

(CNH) e outros documentos de identificação pessoal;
as carteiras profissionais; o diploma de curso de

bombeiro; Cursos de curta duração e/ou capacitação
para cargos de nível superior; Certificados de ouvinte
em palestras; Currículo Vitae; Declaração de Títulos
(Especialização, Mestrado, Doutorado e Residência)

em andamento. (Capítulo 8, item 8.5).

1208984 MARIA LETÍCIA SILVA FERREIRA - ELIM 0 - 0 0 27/05/2003 - O CANDIDATO NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO
PASSÍVEL DE PONTUAÇÃO (CAPÍTULO 8.1, ITEM D).

Coluna Legenda
INSC Número de inscrição

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

OBS Observações

Dado Quantidade
CANDIDATOS (AS) 94
ELIMINADOS (AS) 42
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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


