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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITóRIA DE SANTO ANTÃO (PE)

TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA (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

1145996 JOSE BERNARDINO DOS SANTOS 1º 100 - 50 50 04/03/1974 -

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 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).

1147419 IGOR LUCIO DANTAS DA SILVA 2º 100 - 50 50 08/09/1979 -

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).

1143391 BRUNO ROGERIO DO NASCIMENTO 3º 100 - 50 50 07/04/1983 -

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). A pontuação máxima
no critério na prova de títulos será de 50 (cinquenta)

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

apresentar (Capítulo 9, item 9.2).

1143529 DANIELLE MARIA DA SILVA 4º 100 - 50 50 28/10/1985 -

A pontuação máxima no critério na avaliação de
cursos de extensão/aperfeiçoamento ou títulos será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e função,

independentemente de quantos títulos venha a
apresentar (Capítulo 9B, item b). 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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1148325 DAYVSON MENEZES DA SILVA 5º 100 - 50 50 07/09/1988 -

A pontuação máxima no critério na avaliação de
cursos de extensão/aperfeiçoamento ou títulos será
de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) e função,

independentemente de quantos títulos venha a
apresentar (Capítulo 9B, item b). A pontuação máxima

da avaliação do critério de experiência profissional
será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) /

função (Capítulo 10, item 10.3).

1141997 HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA
BEZERRA 6º 100 - 50 50 30/06/1989 -

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). / 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
pontuação final na seleção simplificada será de até
100 (cem) pontos para todos os cargos. (Capítulo 8,

item 8.1 c.).

1160240 ABRAÃO RODRIGUES DA SILVA 7º 100 - 50 50 31/07/1992 -

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). A pontuação máxima
no critério na prova de títulos será de 50 (cinquenta)

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

apresentar (Capítulo 9, item 9.2).

1155839 EANI MARCULINO DE MOURA 8º 85 - 50 35 20/09/1991 -

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).
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1148596 ROSILDA MARIA DE ARRUDA 9º 84 - 34 50 10/03/1978 -

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 avaliação de títulos de
residência, especialização, mestrado e/ou doutorado

será aplicável exclusivamente aos cargos de nível
superior (Capítulo 9, item 9.8).A pontuação máxima
da avaliação do critério de experiência profissional
será de 50 (cinquenta) pontos por candidato (a) /

função (Capítulo 10, item 10.3).

1141879 WILCICLEIDE MARIA DE SOUZA 10º 81.2 - 31.2 50 09/05/1986 -

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

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

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

(Capítulo 9, item 9.8).

1146641 VERONICA MYRIAM GONCALVES
LEITAO 11º 75 SIM 50 25 20/05/1955 - -

1146012 NATHALIA MARIA LOPES DE
OLIVEIRA 12º 67.8 - 17.8 50 16/06/1988 -

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

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

1152549 JOÃO LUCAS MARTINS DE AZEVEDO 13º 65.5 - 15.5 50 05/06/1985 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8). A pontuação máxima da avaliação do

critério de experiência profissional será de 50
(cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1147249 RANDS CATUNDA ALVES 14º 65 SIM 50 15 28/05/1960 -

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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1142108 CARLA PEDROZA DA SILVA 15º 65 - 50 15 20/06/1983 -

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).

1144066 GILBERTO PACHECO DA SILVA 16º 63 - 13 50 19/07/1984 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8). A pontuação máxima da avaliação do

critério de experiência profissional será de 50
(cinquenta) pontos por candidato (a) / função

(Capítulo 10, item 10.3).

1148074 EDJANE DE ALBUQUERQUE SOUZA 17º 62 - 17 45 18/05/1983 - -

1144915 ADRIANO DA SILVA BARBOSA 18º 55 - 50 5 13/08/1978 - -

1147448 GIELMA DA SILVA 19º 55 - 50 5 19/08/1985 -

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).

1145008 JOSE CELIO RAMOS DE ARRUDA
FILHO 20º 55 - 50 5 06/10/1989 -

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).

1143869 RICARDO FERNANDES DE SANTANA 21º 50 - 50 - 12/03/1971 -

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).

1153372 SILVANIA CLAUDIA DA SILVA 22º 50 - 50 - 28/01/1981 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8).

1147140 GUSTAVO JOSÉ DA SILVA ALVES 23º 50 - 50 - 07/02/1982 - -
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1147354 DIANA VALENTIM DA SILVA
NASCIMENTO 24º 50 - 50 - 10/05/1982 -

O edital não prevê pontuação para atuação como
voluntário, apenas para contratação formal, com
vínculo do tipo CLT, contratado ou concursado. 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).

1156346 RAFAEL FILIPE FERREIRA DUTRA 25º 50 - 50 - 26/03/1985 -

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).

1157691 CARLA LEÔNIDAS DE CARVALHO 26º 50 - 50 - 21/10/1987 -

A ausência de informações claras e nítidas nos
documentos de comprovação de títulos e/ou
experiência profissional, assim como rasuras,

borrões, trechos ilegíveis e partes omitidas no arquivo
digital constituem um fator impeditivo para a

pontuação do referido documento e não serão
consideradas durante a avaliação da pontuação do

(a) candidato (a) (Capítulo 8, item 8.4).

1142055 CRISTIANO GOIANA DA SILVA 27º 50 - 50 - 26/07/1989 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8). 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). 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).

1143389 DEIVIANE MATIAS DOS SANTOS 28º 50 - 50 - 06/01/1992 -

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). Não serão aceitas
atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou

“Estágio Docência”, para efeito de pontuação
(Capítulo 10, item 10.8).
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1148336 VINICIUS JOSE JOAO DOMINGOS 29º 50 - 50 - 05/02/1997 -

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).

1143339 RAYANE MOURA DE MELO 30º 50 - 50 - 05/07/1998 -

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). Não serão aceitas
atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou

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

1147662 NARA RODRIGUES DE QUEIROZ 31º 50 - - 50 11/12/1973 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8). 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).

1145015 MAURICEA MARIA DE ALMEIDA 32º 40 - - 40 30/03/1988 - -

1157996 GRACIELY ELINE XAVIER DE
OLIVEIRA 33º 30 - - 30 25/04/1993 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. 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).
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1150467 RAQUEL MENDES DA SILVA 34º 28.8 - 28.8 - 13/06/1994 -

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). 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).

1162601 JOANA CAROLINE LOPES SOARES
SIMOES 35º 25 - - 25 14/11/1980 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8).

1143559 CICERA MARIA DA SILVA 36º 20 - 20 - 11/02/1975 -

Não serão aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”,
“Estágio” ou “Estágio Docência”, para efeito de
pontuação (Capítulo 10, item 10.8). 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).

1149131 JOSE WALMIR FERREIRA 37º 15 - 10 5 09/05/1970 - -

1141777 ALAINE VALERIA SALES DE
VASCONCELOS DA SILVA 38º 15 - 10 5 27/03/1990 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8). 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).

1143682 FRANCISLEY DOS SANTOS 39º 14.5 - 14.5 - 25/04/1968 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8).

1141786 LUIZ VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA 40º 13 - 13 - 10/07/1995 - -

1153674 TATIANE KELLY DO NASCIMENTO
SILVA 41º 10 - - 10 17/05/1998 - -
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1141899 MAYARA WEDJA FEITOSA VIRGINIO 42º 7.4 - 7.4 - 02/03/1988 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8).

1154640 MIKAELY GOMES BARBOSA 43º 6 - 6 - 04/09/1999 -

A avaliação de títulos de residência, especialização,
mestrado e/ou doutorado será aplicável

exclusivamente aos cargos de nível superior (Capítulo
9, item 9.8).

1144636 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS
SANTOS - ELIM - SIM - - 30/01/1959 -

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.)

1155375 NANCY BARBOSA DA SILVA - ELIM - - - - 31/07/1964 -

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.)

1145348 EDIMILSA DO NASCIMENTO SILVA - ELIM - - - - 17/07/1965 -

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.)

1142297 SANDRA MARIA OLIVEIRA DE
ALBUQUERQUE - ELIM - - - - 04/07/1968 - O candidato não apresentou documentação passível

de pontuação.

1143766 ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA - ELIM - - - - 10/11/1973 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1147764 JOSÉ RICARDO ALVES DE ALMEIDA - ELIM - - - - 05/07/1974 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1148793 PATRICIA DE LIMA SANTOS - ELIM - - - - 19/04/1976 -

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.)

1146818 ANDRÉ LUIZ MARQUES DA SILVA - ELIM - - - - 23/08/1976 -

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.)

1158327 AMANDA CARLA DE LIRA LOPES - ELIM - - - - 17/01/1978 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.
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1142094 DORIANY FEIJÓ DE MELO CABRAL - ELIM - - - - 16/12/1979 -

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.)

1145243 JOÃO PAULO SILVA DE ANDRADE - ELIM - - - - 09/11/1981 -

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.)

1145376 JOSE KLEBSON DO NASCIMENTO - ELIM - - - - 24/11/1981 -

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.)

1145672 CARLA CORREIA SOUTO - ELIM - - - - 20/12/1981 -

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.)

1143794 GILBERTO FERREIRA DA SILVA NETO - ELIM - - - - 03/09/1982 -

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.)

1147868 JOSEFA ANA DOS SANTOS DA SILVA - ELIM - - - - 10/11/1982 -

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.)

1160622 DANIELLY SANTOS MAGALHÃES - ELIM - - - - 26/10/1983 -

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.)

1160398 UELMA CHERLINE DO NASCIMETO - ELIM - - - - 25/06/1986 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1152575 LUIZ HENRIQUE FRANCA GOMES DA
SILVA - ELIM - - - - 12/01/1989 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. 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).
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1148155 THIAGO ALMEIDA MONTEIRO - ELIM - - - - 24/02/1990 -

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.)

1143527 HÊNIO KIOMAS DA SILVA AZEVEDO - ELIM - - - - 03/10/1990 -

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.)

1160443 JÉSSICA KARLA LOPES FREIRE - ELIM - - - - 16/11/1990 -

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.)

1144282 JÉSSICA ANNIELE DE PAULA SILVA - ELIM - - - - 18/03/1992 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. A avaliação de títulos de residência,

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

(Capítulo 9, item 9.8).

1152465 DEYVIANE VASCONCELOS DE LIRA
OLIVEIRA - ELIM - - - - 02/10/1992 -

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.)

1155060 SUENE CARLA BEZERRA DE SOUSA - ELIM - - - - 27/01/1993 -

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.)

1147575 LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE
SOUZA - ELIM - - - - 08/07/1993 -

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.)

1148602 ÁLIDA ALEXANDRINO DE AMORIM - ELIM - - - - 24/11/1993 -

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.)

1143874 LUANA BEATRIZ DA SILVA - ELIM - - - - 26/10/1994 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.
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INSC NOME CLASS OBS GERAL 60 A. TIT. EXP.P. NASC. JUR. MOTIVO DE NÃO PONTUAR

1145745 JOSAFÁ BARBOSA DA CRUZ - ELIM - - - - 20/08/1995 -

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.)

1149630 GABRIEL DA SILVA SANTOS - ELIM - - - - 28/08/1996 -

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.)

1144062 RENATO LUAN FRANCELINO SANTOS - ELIM - - - - 08/01/1997 -

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.)

1145900 SARA DA SILVA MENDES - ELIM - - - - 19/04/1998 -

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.)

1144663 THAMARA MARIA SILVA DO
NASCIMENTO - ELIM - - - - 16/07/1998 - O candidato não apresentou documentação passível

de pontuação.

1159159 HOSANA LIMA DE CARVALHO - ELIM - - - - 15/07/1999 -

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.)

1166674 ALANY MARIA DOS SANTOS
ANDRADE - ELIM - - - - 01/11/2000 -

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

Dado Quantidade
CANDIDATOS (AS) 77
ELIMINADOS (AS) 34
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NASC. Data de nascimento
JUR. Já exerceu função de jurado
PCD Pessoa com deficiência


