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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE. 
EDITAL 001/2017 

 
 

 

 

 

 
RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARIPE – CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO AO RESULTADO DA 
ANÁLISE CURRICULAR E ENTREVISTA. 

 

RECURSOS DEFERIDOS 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUSA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2066791 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: A candidata obteve 10,00 pontos na entrevista e 0,40 pontos na análise curricular. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): MARIA EDIVANIA DA SILVA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2066670 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: A candidata obteve 10,00 pontos na entrevista e 1,20 pontos na análise curricular. 

 
 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): SANDRA LUCIA DE SOUZA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2067773 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: A candidata obteve 10,00 pontos na entrevista e 1,20 pontos na análise curricular. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): FRANCIDALVA MARIA RODRIGUES CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2067399 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: A candidata obteve 9,50 pontos na entrevista e 2,10 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): MARIA SOCORRO MARTINS DE 
SOUSA 

CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2066761 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: A candidata obteve 8,00 pontos na entrevista e 1,20 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): JOÃO PAULO PAULINO DA SILVA CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2068310 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: O candidato obteve 8,00 pontos na entrevista e 1,70 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): LOGENIO DE SOUSA MENDES CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067624 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: O candidato obteve 9,50 pontos na entrevista e 2,10 pontos na análise curricular. 
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RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO (A): LUCAS VIEIRA DE CARVALHO CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2066714 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
candidato decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A comissão ratificou a argumentação da candidata quanto a sua nota, passando a recontar seus títulos conforme 
Edital nº 001/2017, item 8.1.1. 
 

CONCLUSÃO: O candidato obteve 7,50 pontos na entrevista e 2,00 pontos na análise curricular. 

 
 

RECURSOS INDEFERIDOS 
 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): ANA PAULA BATISTA LAURENTINO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2067950 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 9,90 pontos na entrevista e 0 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): DAMIANA RODRIGUES NOGUEIRA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2067075 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 9,00 pontos na entrevista e 0 pontos na análise curricular. 

 
RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): FRANCISCA IRENE COSTA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2067025 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 10,00 pontos na entrevista e 0 pontos na análise curricular. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): JOSÉ ERIC DOMINGOS DE SOUSA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2067787 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 9,80 pontos na entrevista e 0 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2066677 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 10,00 pontos na entrevista e 0,50 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): MARIA DE FATIMA DE CASTRO 
RODRIGUES 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2066931 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas certificados correlatos com a área 
pretendida pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 4,00 pontos na entrevista e 0,40 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): VALDILENE RODRIGUES BARBOSA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº DE INSC. 2068600 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 9,80 pontos na entrevista e 0,10 pontos na análise curricular. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): APARECIDA DE SOUSA LIMA CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2067895 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A pontuação da entrevista valia de 0,00 a 10,00 pontos, de acordo com as perguntas realizadas e o desempenho do 
candidato em respondê-las. 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 7,50 pontos na entrevista e 0,00 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): LARISSA SALES DA SILVA CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2066922 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: A candidata permanece com 9,00 pontos na entrevista e 0,00 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): MARIA JOSEANE DE LIMA 
SANTIAGO 

CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2068217 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 6,00 pontos na entrevista e 1,70 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): MARIA LUCIA ALVES FERREIRA CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2066762 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitos apenas certificados correlatos com a área 
pretendida pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 6,00 pontos na entrevista e 1,60 pontos na análise curricular. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): VERONICA OLIVEIRA DE BRITO 
SILVA 

CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2066733 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitos apenas certificados correlatos com a área 
pretendida pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 7,00 pontos na entrevista e 0,40 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): DIONES PEREIRA VELOSO CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067302 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 10,00 pontos na entrevista e 0,00 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO JONE RODRIGUES 
BARBOSA 

CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067696 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitos apenas certificados correlatos com a área 
pretendida pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados valendo 0,10 
pontos cada). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 8,50 pontos na entrevista e 0,10 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE 
ALENCAR 

CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2066651 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitos apenas certificados correlatos com a área 
pretendida pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 8,00 pontos na entrevista e 0,40 pontos na análise curricular. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): LEANDRO RODRIGUES MARTINS CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2066858 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 10,00 pontos na entrevista e 0,90 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): MIGUEL MENDES DA SILVA CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067131 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 8,00 pontos na entrevista e 2,00 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): VALDEIR LIMA MACEDO CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067512 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O candidato não entregou títulos. 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 8,00 pontos na entrevista e 0,00 pontos na análise curricular. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): VALDIR GOMES OLEGARIO CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2067475 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 8,50 pontos na entrevista e 0,40 pontos na análise curricular. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO (A): VICENTE MOREIRA DA SILVA CARGO: VIGIA Nº DE INSC. 2066706 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da prova de títulos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o aditivo IV ao Edital nº 001/2017, seriam aceitas apenas declarações do tempo de exercício na 
função/cargo a que concorre, de até 05 anos (0,4 pontos por ano) e certificados correlatos com a área pretendida 
pelo candidato com carga horária mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados valendo 0,10 pontos cada). 
 

CONCLUSÃO: O candidato permanece com 2,70 pontos na entrevista e 2,00 pontos na análise curricular. 

 

NOTA 

De acordo com o aditivo IV, a pontuação para tempo de exercício na função/cargo a que concorre, de até 05 anos passou a 
ser 0,4 (zero vírgula quatro) pontos por ano e certificados correlatos com a área pretendida pelo candidato com carga horária 
mínima de 80 horas (máximo de até 05 certificados) passou a ser 0,10 (zero vírgula dez) pontos por certificado. 
Estando assim a pontuação dos candidatos abaixo em desacordo com o referido aditivo ao Edital nº 001/2017, ficando assim 
suas notas retificadas conforme segue: 
CANDIDATO (A): ANTONIO RAFAEL 
JANUARIO GOMES 

CARGO: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Nº DE INSC. 2066829 ENTREVISTA: 5,80 TÍTULOS: 0,50 

CANDIDATO (A): NIVALDA TAVARES DA 
SILVA 

CARGO: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Nº DE INSC. 2066736 ENTREVISTA: 8,50 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): CONCEIÇÃO DA SILVA 
GOMES 

CARGO: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Nº DE INSC. 2067855 ENTREVISTA: 4,50 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): FRANCISCA ADRIANA 
VIEIRA FERREIRA SANTOS 

CARGO: AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Nº DE INSC. 2067026 ENTREVISTA: 6,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): JOCÉLIA SINDEAUX 
FERREIRA 

CARGO: MERENDEIRA Nº DE INSC. 2067011 ENTREVISTA: 8,00 TÍTULOS: 1,20 

CANDIDATO (A): CÍCERA DE ANDRADE 
RODRIGUES 

CARGO: MERENDEIRA 
Nº DE INSC. 2067162 ENTREVISTA: 8,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): NEIDIANA BINDA 
ALVES 

CARGO: MERENDEIRA 
Nº DE INSC. 2066980 ENTREVISTA: 7,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): EDVALDO REIS DE 
CARVALHOS 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067716 ENTREVISTA: 6,60 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): RICARDO ROSALVO DA 
SILVA 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067474 ENTREVISTA: 8,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): FRANCISCO JOÃO DE 
ALENCAR 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067276 ENTREVISTA: 7,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): ANTONIO ROMILDO 
DA SILVA OLIVEIRA 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067318 ENTREVISTA: 7,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): ANTONIO MARCOS 
APRIGIO DE ALENCAR 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067463 ENTREVISTA: 7,00 TÍTULOS: 0,40 

CANDIDATO (A): EDUARDO ROSENO DE 
SOUSA 

CARGO: VIGIA 
Nº DE INSC. 2067354 ENTREVISTA: 6,30 TÍTULOS: 0,40 

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 15 de Fevereiro de 2016. 


