RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROGRAMA NOVO CIDADÃO
Processo: 13.662/2022
Interessado: ADRIEL GIMENES DE AMORIM
Número da Inscrição: PNC-1070
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”.

Processo: 13.725/2022
Interessado: ANA BEATRIZ VIANA DOS SANTOS MESQUITA
Número da Inscrição: PNC-0614
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou superior em área
correlata, totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.568/2022
Interessado: ANA CAROLINE AZEVEDO DE OLIVEIRA
Número da Inscrição: PNC-0453
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a primeira oportunidade profissional, totalizando 01 (um) ponto.

Processo: 13.577/2022
Interessado: ANA LUISA COSTA DA SILVA
Número da Inscrição: PNC-0035
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, não pontuando na avaliação, totalizando 0 (zero) pontos.

Processo: 13.774/2022
Interessado: ANDRÉ MARTINS DA FONSECA
Número da Inscrição: PNC-0571
Vaga: Apoio à Inclusão Escolar
Solicitação: Correção da vaga concorrida.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome do candidato na relação de inscrições deferidas para vaga de Apoio a Inclusão Escolar.
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Processo: 13.549/2022
Interessado: ANGELA MICELI CEZARIO
Número da Inscrição: PNC-0844
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Alteração para vaga reservada a pessoa com deficiência.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”, candidata não apresentou declaração conforme determinado no item 5.2: “ Os
candidatos deficientes, para se beneficiar da reserva de vagas às pessoas com deficiência, no ato da inscrição, deverá declarar
expressamente a sua deficiência, preenchendo o formulário do Anexo III deste Edital e acrescentando a documentação
obrigatória”

Processo: 13.585/2022
Interessado: AURO GARCIA
Número da Inscrição: PNC-0785
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “ A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”.

Processo: 13.579/2022
Interessado: BEATRIZ VIEIRA DA SILVA
Número da Inscrição: PNC-0687
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Revisão sobre a classificação considerando os critérios de desempate.
Situação: DEFERIDO
Aplicado o disposto no item 8.2 “Em caso de empate na pontuação dos interessados a classificação será feita utilizando os
seguintes critérios para desempate (nesta ordem): a) ser beneficiário de programa; b) quem está em busca da sua primeira
oportunidade; c)inscrição no Cadastro Único; d) primeira oportunidade profissional; e) formação técnica/superior em área
correlata; f) candidato de maior idade; g) sorteio.”

Processo: 13.550/2022
Interessado: BRENA TEOFILO LOPES
Número da Inscrição: PNC-0241
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Correção do nome do candidato.
Situação: DEFERIDO
Altera o nome da candidata na relação de inscrições deferidas, passando a constar “BRENA TEOFILO LOPES”.

Processo: 13.589/2022
Interessado: BRENNO DE OLIVEIRA MARINHO
Número da Inscrição: PNC-0109
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida, conforme solicitado no item 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior na área: cópia
do comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga concorrida”, tendo
apresentado cópia de curso básico.
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Processo: 13.728/2022
Interessado: BRUNA RIBEIRO AMBRÓSIO
Número da Inscrição: PNC-0319
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a primeira oportunidade
profissional, totalizando 01 (um) ponto.

Processo: 13.588/2022
Interessado: CARINE ALVES MAVEL SALLES
Número da Inscrição: PNC-0117
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “ A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados”.

Processo: 13.645/2022
Interessado: CINTIA DA SILVA COSTA CHAVES
Número da Inscrição: PNC-0355
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição efetuando a inclusão de novos
documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”, candidata apresentou declaração de residência sem constar período.

Processo: 13.575/2022
Interessado: DANIELE SILVA DE ABREU
Número da Inscrição: PNC-0030
Vaga: Auxiliar de Cuidados à Criança e ao Adolescente
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico, 01
(um) ponto referente a primeira oportunidade profissional e 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou
superior em área correlata, totalizando 04 (quatro) pontos.

Processo: 13.544/2022
Interessado: DULCINEIA DA SILVA CARDOSO
Número da Inscrição: PNC-0059
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a formação técnica/superior
em área correlata, totalizando 02 (dois) pontos.
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Processo: 13.581/2022
Interessado: EIDALINE SANTOS DE MELO
Número da Inscrição: PNC-0929
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “ A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”

Processo: 13.643/2022
Interessado: EMANUELE DE OLIVEIRA FERREIRA
Número da Inscrição: PNC-0956
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.687/2022
Interessado: EVELIN QUINTANILHA MARINHO
Número da Inscrição: PNC-0376
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados.”.

Processo: 13.580/2022
Interessado: FRANCIANE SIMAS DA CONCEIÇÃO
Número da Inscrição: PNC-0312
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida conforme solicitado no item 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior na área:
cópia do comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga concorrida”,
tendo apresentado cópia de curso básico.

Processo: 13.576/2022
Interessado: GABRIELLE VITÓRIA DOS S. ROSÁRIO
Número da Inscrição: PNC-0642
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados”. Candidata não apresentou comprovante de inscrição do CadÚnico conforme determina o
item 7.2.1.2 “cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico;”
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Processo: 13.634/2022
Interessado: GISELY GUIMARÃES CRUZ DE OLIVEIRA
Número da Inscrição: PNC-0357
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribuindo 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata, totalizando 02 (dois)
pontos.

Processo: 13.624/2022
Interessado: GUILHERME RAMOS DA SILVA
Número da Inscrição: PNC-0197
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome do candidato na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico e 01
(um) ponto referente a primeira oportunidade profissional, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.626/2022
Interessado: HANNAH PIGLIASCO LINHARES TOBELÉM
Número da Inscrição: PNC-0973
Vaga: Auxiliar de Cuidados ao Idoso
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 7.2.1.4.1 Para efeitos de cursos com correlação as áreas com a vaga para atividades e qualificação, serão
consideradas: Auxiliar de Cuidados ao idoso-Saúde e Serviço Social”, sendo que a candidata apresentou certificado de licenciatura,
correlato a área educacional.

Processo: 13.582/2022
Interessado: IARA DOS SANTOS SABINO
Número da Inscrição: PNC-0111
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição
de família no CadÚnico, acrescido 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata,
totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.595/2022
Interessado: INGRID OLIVEIRA DA SILVA
Número da Inscrição: PNC-0077
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Considerado comprovante de residência, porém mantido o indeferimento devido a candidata não ter apresentado documentação
obrigatória, conforme solicitado na alínea “e” do item 6.5.1 “e)
original e cópia da Carteira de Trabalho - CTPS, página de
identificação, o último contrato de trabalho e a próxima página numerada em branco”.
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Processo: 13.661/2022
Interessado: ISABELLA MODESTO GARCIA
Número da Inscrição: PNC-0119
Vaga: Auxiliar de Cuidados à Criança e ao Adolescente
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação
Situação: INDEFERIDO
Candidata não apresentou documentação válida, conforme solicitado no item 7.2.1.3 “primeira oportunidade profissional: cópia
da carteira de trabalho e previdência social, página do contrato de trabalho em branco;” não tendo anexando cópia da página do
contrato de trabalho em branco.

Processo: 13.621/2022
Interessado: IZABELLA VITÓRIA COSTA DE ALMEIDA
Número da Inscrição: PNC-0262
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata, totalizando 01 (um) pontos.

Processo: 13.605/2022
Interessado: JESSICA DE OLIVEIRA E SILVA CONCEIÇÃO
Número da Inscrição: PNC-0447
Vaga: Apoio à Inclusão Escolar
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto
referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico e 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou
superior em área correlata, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.583/2022
Interessado: JOELMA VICENTE DE OLIVEIRA MARTINS
Número da Inscrição: PNC-0010
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: INDEFERIDO
Candidata não apresentou comprovante do CadÚnico.

Processo: 13.609/2022
Interessado: JORGE EDUARDO DOS SANTOS RAMOS
Número da Inscrição: PNC-0505
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida conforme solicitado no item 6.5.1, alínea “c”:
de conclusão de Ensino Médio”, tendo apresentado cópia ilegível e rasurada.

original e cópia de certificado

6

Processo: 13.775/2022
Interessado: JÚLIA DA SILVA ALMEIDA
Número da Inscrição: PNC-0115
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico e 01
(um) ponto referente a primeira oportunidade profissional, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.715/2022
Interessado: JULIANA OLIVEIRA DE FARIA
Número da Inscrição: PNC-0008
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico,
totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.584/2022
Interessado: KAROLLAYNE DE SOUZA FREIRE
Número da Inscrição: PNC-0628
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida conforme solicitado no item 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior na área:
cópia do comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga concorrida”,
tendo apresentado cópia de curso básico.

Processo: 13.612/2022
Interessado: KIVIA DA SILVA SANTOS
Número da Inscrição: PNC-0141
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.572/2022
Interessado: KRYSTYNY DOS SANTOS FIGUEIRA GOMES
Número da Inscrição: PNC-0003
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Considerado comprovante de escolaridade, porém mantido o indeferimento devido a candidata não ter apresentado
documentação obrigatória, conforme solicitado na alínea “e” do item 6.5.1 “e) original e cópia da Carteira de Trabalho - CTPS,
página de identificação, o último contrato de trabalho e a próxima página numerada em branco”.
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Processo: 13.773/2022
Interessado: LARISSA ARAÚJO CAMPOS
Número da Inscrição: PNC-0377
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Inclusão do nome da candidata na relação de ampla concorrência.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico,
totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.619/2022
Interessado: LARISSA OLIVEIRA NUNES
Número da Inscrição: PNC-0579
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: INDEFERIDO
Processo: 13.712/2022
Interessado: LETICIA DA SILVA LANES AUGUSTO
Número da Inscrição: PNC-0095
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, não pontuando na avaliação, totalizando 0 (zero) pontos.

Processo: 13.655/2022
Interessado: LUAN CESAR SANTOS CABRAL
Número da Inscrição: PNC-0471
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Correção da data de nascimento
Situação: DEFERIDO
Data de nascimento do candidato passa a constar: 17/06/2003.

Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação e efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”, candidata apresentou declaração de residência sem constar período.

Processo: 13.630/2022
Interessado: LUCAS AZEVEDO FONSECA BATISTA
Número da Inscrição: PNC-0319
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação e efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida, conforme solicitado nos itens 7.2.1.2 “cópia de comprovante de inscrição no
Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico;” e 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior na área: cópia do
comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga concorrida”, apresentado
apenas cópia de curso básico.
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Processo: 13.616/2022
Interessado: LUCAS SILVEIRA DO NASCIMENTO VIEIRA
Número da Inscrição: PNC-0261
Vaga: Auxiliar de Cuidados ao Idoso
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”

Processo: 13.660/2022
Interessado: MABIA PENA NEVES
Número da Inscrição: PNC-0819
Vaga: Auxiliar de Cuidados ao Idoso
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”.

Processo: 13.658/2022
Interessado: MAICON RODRIGO DE SOUSA
Número da Inscrição: PNC-0475
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome do candidato na relação de inscrições deferidas, não pontuando na avaliação, totalizando 0 (zero) pontos.

Processo: 13.604 /2022
Interessado: MARCOS AURÉLIO CANDIA COUTINHO
Número da Inscrição: PNC-0168
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição efetuando a inclusão de novos
documentos.
Situação: DEFERIDO EM PARTES
Indeferida a solicitação de incluir comprovante de CadÚnico, com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e
preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de documentos ou correção de dados.”.
Deferido a reavaliação de pontuação, atribuindo 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou superior em
área correlata, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.633/2022
Interessado: NATACHA DE PAULA VIANA
Número da Inscrição: PNC-0101
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto
referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico, totalizando 03 (três) pontos.
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Processo: 13.596/2022
Interessado: NATHAN NAZARETH ANTUNES
Número da Inscrição: PNC-0153
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.647/2022
Interessado: NICOLAS MACHADO GARCIA
Número da Inscrição: PNC-0140
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição efetuando a inclusão de novos
documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”, candidato não apresentou cópia da CTPS no ato da inscrição.

Processo: 13.689/2022
Interessado: NOEMI OLIVEIRA DEVAL TEIXEIRA
Número da Inscrição: PNC-0375
Vaga: Auxiliar de Cuidados ao Idoso
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto
referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico e 01 (um) ponto referente a certificado de curso de nível técnico ou
superior em área correlata, totalizando 03 (três) pontos.

Processo: 13.586/2022
Interessado: PEDRO LUCAS DUTRA DOS SANTOS
Número da Inscrição: PNC-0667
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Altera a pontuação para 01 (um) ponto referente a primeira oportunidade profissional em supressão de 01 (um) ponto referente
a certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata, totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.607/2022
Interessado: REGINA LÚCIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA
Número da Inscrição: PNC-0026
Vaga: Auxiliar de Secretaria Escolar
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição efetuando a inclusão de novos
documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados.”, candidata apresentou apenas histórico Escolar do ensino fundamental.
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Processo: 13.578/2022
Interessado: RENNAN RAMOS DE VASCONCELLOS
Número da Inscrição: PNC-0056
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, não pontuando na avaliação, totalizando 0 (zero) pontos.

Processo: 13.614/2022
Interessado: ROSIANE DE SOUZA MIRANDA
Número da Inscrição: PNC-0427
Vaga: Apoio à Inclusão Escolar
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”

Processo: 13.638/2022
Interessado: ROSIMAR MARIA DE ALMEIDA PEREIRA
Número da Inscrição: PNC-1038
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação e efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados.”.

Processo: 13.618/2022
Interessado: SARA DOS SANTOS DE FREITAS
Número da Inscrição: PNC-0139
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados”. Candidata não apresentou comprovante de inscrição do CadÚnico conforme determina o
item 7.2.1.2 “cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal - CadÚnico;”

Processo: 13.592/2022
Interessado: SAMARA DE SOUZA SANTOS
Número da Inscrição: PNC-0009
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida, conforme solicitado no item 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior na área: cópia
do comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga concorrida”, tendo
apresentado cópia de curso básico.
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Processo: 13.641/2022
Interessado: SORAYA SIQUEIRA ALVES
Número da Inscrição: PNC-0100
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados.”.

Processo: 13.713/2022
Interessado: TAINARA OLIVEIRA DE FARIA
Número da Inscrição: PNC-0007
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: DEFERIDO
Acrescenta nome da candidata na relação de inscrições deferidas, atribuindo 01 (um) ponto referente a participação em programa
de transferência de renda ou auxilio, acrescido 01 (um) ponto referente a comprovação de inscrição de família no CadÚnico,
totalizando 02 (dois) pontos.

Processo: 13.628/2022
Interessado: THAYLANE SOARES DA SILVA
Número da Inscrição: PNC-1014
Vaga: Apoio à Educação Infantil e Creche
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação e efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega de
documentos ou correção de dados”, candidata não apresentou comprovante de participação em programa de programa de
transferência de renda ou auxílio no ato da inscrição.

Processo: 13.587/2022
Interessado: VICTÓRIA BEDAQUE DOS SANTOS
Número da Inscrição: PNC-0118
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação efetuando a inclusão de novos documentos.
Situação: INDEFERIDO
Com base no item 6.5.6: “ A inscrição será feita em etapa única e preclusiva, não havendo segunda oportunidade para entrega
de documentos ou correção de dados.”.

Processo: 13.620/2022
Interessado: VITÓRIA TOMÉ DA SILVA SANTOS
Número da Inscrição: PNC-0331
Vaga: Auxiliar de Informática Educativa
Solicitação: Reanálise de pontuação da avaliação.
Situação: DEFERIDO
Atribui 01 (um) ponto referente a participação em programa de transferência de renda ou auxilio, totalizando 02 (dois) pontos.
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Processo: 13.590/2022
Interessado: YURE DA SILVA BEZERRA
Número da Inscrição: PNC-0083
Vaga: Auxiliar Administrativo
Solicitação: Reavaliação sobre o indeferimento de inscrição.
Situação: INDEFERIDO
Candidato não apresentou documentação válida, conforme solicitado nos itens 7.2.1.3 “primeira oportunidade profissional: cópia
da carteira de trabalho e previdência social, página do contrato de trabalho em branco;” e 7.2.1.4 “Formação Técnica/Superior
na área: cópia do comprovante de conclusão ou certificado de curso de nível técnico ou superior em área correlata a vaga
concorrida”, não anexando cópia da página do contrato de trabalho em branco e apresentado cópia de curso básico.

Saquarema, 26 de julho de 2022.

Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 004/2022
Programa Novo Cidadão
Portaria nº 669 de 15 de julho de 2022
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