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PREFEITURA MUNICIPAL DA VITóRIA DE SANTO ANTÃO (PE)

ADVOGADO (A) - PAEF (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E
CIDADANIA) - RESULTADO DA SELEÇÃO

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

1142971 JANE ALVES CABRAL 1º 62 - 12 50 02/05/1965 -

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

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

1158894 KATIANA REGIS DOS PRAZERES 2º 56 - 6 50 23/12/1974 -

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

pontuação (Capítulo 10, item 10.8). A pontuação
máxima da avaliação do critério de experiência
profissional será de 50 (cinquenta) pontos por
candidato (a) / função (Capítulo 10, item 10.3).

1149497 REGINALDO JOSÉ DE SANTANA
FILHO 3º 56 - 6 50 15/06/1978 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).

1158208 EMANUELLE NERI ARAÚJO
CAVALCANTI 4º 56 - 6 50 06/01/1983 -

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

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

1144384 JEFFERSON ANTONIEL NEVES DE
OLIVEIRA 5º 56 - 6 50 13/07/1989 -

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

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

1155056 ISABELLE YVETTE RAMOS RIBEIRO
CAMPOS 6º 53 - 3 50 22/11/1978 -

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

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

1151504 JOAO ANTONIO DE SANTANA
PONTES 7º 53 - 3 50 02/02/1984 -

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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1155558 RENATA MARTINS DE LIMA SILVA 8º 50 - - 50 20/04/1991 -

A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento
será aplicável exclusivamente aos cargos de nível

médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9). Serão aceitos
exclusivamente os comprovantes de experiência
profissional de áreas diretamente e claramente

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

1156765 OSMAR CORREIA SANTANA DE LIMA
JUNIOR 9º 48 - 3 45 21/10/1985 -

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).

1158785 RUSS HOWEL HENRIQUE CESARIO 10º 33 - 3 30 06/12/1978 - -

1143620 ELAINE CRISTINA BEZERRA DA SILVA 11º 28 - 3 25 21/09/1992 -

A avaliação de cursos de extensão e aperfeiçoamento
será aplicável exclusivamente aos cargos de nível

médio e técnico (Capítulo 9, item 9.9). 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).

1146544 ALINNE COUTINHO LISBÔA 12º 28 - 3 25 09/09/1994 -

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.

1143803 MARIA EDUARDA FRAGOSO TEIXEIRA
DE MENEZES 13º 25 - - 25 21/07/1987 -

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)./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.

1154690 CASSIO DELEON FEREIRA 14º 16 - 6 10 17/05/1989 SIM

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.
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1158004 FABIO LOPES DE ALBUQERQUE 15º 13 - 3 10 30/06/1971 -

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

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

1162929 PEDRO RAFAEL SANTOS 16º 12 - 12 - 30/04/1992 - -

1148755 LINCOLN RÉGIS DE OLIVEIRA JÚNIOR 17º 11 - 11 - 05/05/1994 - O candidato não apresentou documentação de
experiência profissional passível de pontuação.

1153966 KARLA FEITOSA MORAIS VERAS 18º 9 - 9 - 08/07/1985 -

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 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). / 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).

1148992 LUIZ ANTONIO NUNES DOS SANTOS 19º 9 - 9 - 30/08/1987 -

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.

1149625 CARLA FIGUEIREDO GARCIA DE
QUEIROZ 20º 8 - 8 - 15/10/1974 SIM

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

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

1145713 AMANDA SUZI RODRIGUES DA SILVA 21º 8 - 3 5 14/05/1996 - -
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1162057 PAULO HENRIQUE VASCONCELOS
DOS SANTOS 22º 6 - 6 - 03/08/1966 SIM

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 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). / 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).

1144873 LEONARDO CLÁUDIO TIBÚRCIO DE
MELO JÚNIOR 23º 6 - 6 - 09/09/1989 -

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).

1147365 MILLENA TAISA DE OLIVEIRA 24º 3 - 3 - 07/06/1993 - -

1148975 PEDRO HENRIQUE CAVALCANTI DE
ARAÚJO 25º 3 - 3 - 05/11/1993 -

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).

1161137 NAYARA MAGRI DA SILVA ANDRADE 26º 3 - 3 - 28/01/1998 - -

1156011 JACILENE DE FREITAS DA SILVA - ELIM - - - - 20/01/1969 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1148462 MARIA JACI SOARES SANTOS - ELIM - - - - 13/01/1972 - O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação.

1146634 MARCONDES LUIZ BARBOZA DA
SILVA FILHO - ELIM - - - - 07/10/1977 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. / 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).
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1144375 JOSE CLAUDIO BARBOSA DA SILVA - ELIM - - - - 05/05/1979 -

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.)

1153654 CAMILA CINCINATA ROLIM DE
FARIAS MOTA - ELIM - - - - 22/02/1983 -

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.)

1142999 EMMANOEL ALBERES BARROS DA
SILVA - ELIM - - - - 09/06/1984 -

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.)

1151373 NATÁLIA VANESSA ALBUQUERQUE
DE LAVOR - ELIM - - - - 16/04/1986 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. / 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).

1147933 RAFAEL DIAS MARTINS - ELIM - - - - 07/06/1986 -

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.)

1143715 LIA MAIA MACIEL - ELIM - - - - 18/11/1987 -

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.)

1145671 THIAGO ARAUJO FURTADO DE
OLIVEIRA - ELIM - - - - 28/10/1988 -

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.)

1154495 SUMAIA CAJUEIRO - ELIM - - - - 11/07/1989 -

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.)

1156253 CLÁUDIA RHESAT MELO DA MATTA
RIBEIRO - ELIM - - - - 04/01/1990 -

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. Não serão aceitas atividades de

“Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio” ou “Estágio Docência”,
para efeito de pontuação (Capítulo 10, item 10.8).
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1156494 MARIA EDUARDA MELO DE OLIVEIRA - ELIM - - - - 26/05/1991 -

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). /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.

1150579 RENATA PORTELA GOUVEIA BOSCHI - ELIM - - - - 27/07/1991 -

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.)

1141769 GUILHERME FREITAS DE MELO - ELIM - - - - 05/02/1992 SIM

O candidato não apresentou documentação passível
de pontuação. / 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). Não serão
aceitas atividades de “Monitoria”, “Bolsas”, “Estágio”

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

1147633 BRUNA BORGES SAMPAIO - ELIM - - - - 12/03/1994 -

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.)

1143594 MARIA ERLANI BARBOSA SILVA - ELIM - - - - 11/06/1994 -

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.)

1148199 DIOGO CAETANO VIEIRA DE
SANTANA - ELIM - - - - 15/09/1994 -

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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1149233 DAÍZA LIMA DA SILVA SANTOS - ELIM - - - - 17/12/1994 -

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.)

1143807 JOSÉ JÚNIOR DE MOURA - ELIM - - - - 26/11/1996 -

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.)

1142560 LUCIENE BEZERRA DA SILVA - ELIM - - - - 11/05/1997 -

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.)

1142121 LARISSA SONIELLY DO PRADO
DUTRA - ELIM - - - - 10/01/2001 -

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) 48
ELIMINADOS (AS) 22


