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EDITAL Nº 14/2014 

SELEÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS PARA OS CURSOS DE GESTÃO PÚBLICA E 

GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESPECIALIZAÇÃO,  

MODALIDADE A DISTÂNCIA, 

CADASTRO DE RESERVA  

PARA OS POLOS DE APOIO PRESENCIAL EM SÃO FRANCISCO DO CONDE (BA), 

LIMOEIRO DO NORTE E REDENÇÃO (CE) 

 

 

A) Candidatos com inscrições deferidas (Polo de Apoio Presencial de 

Redenção) 

 

 Aurilene Batista da Silva  

 Rogério Soares do Nascimento 

 Wendell de Queiroz e Silva 

 

B) Candidatos com inscrições indeferidas (Polo de Apoio Presencial de 

Redenção) 

 

 David Sousa Garcês [motivo: não residência em cidade limítrofe ou 

fronteiriça a Redenção] 

 

 Renata Aguiar Nunes [motivo: não apresentação de título e certidão de 

quitação eleitoral; não apresentação do histórico escolar do curso de 

nível superior; não apresentação do histórico escolar do curso de pós-

graduação; não residência em cidade limítrofe ou fronteiriça a Redenção] 

 

C) Candidatos com inscrições deferidas (Polo de Apoio Presencial de Limoeiro 

do Norte) 

 

 Não há inscrições deferidas. 

 

D) Candidatos com inscrições indeferidas (Polo de Apoio Presencial de 

Limoeiro do Norte) 

 

 Aline Maria Silva Chaves [motivo: comprovante de residência no polo 

de apoio presencial não autenticado] 

 

 Erika Almeida Chaves [motivo: diploma de formação em nível superior 

não autenticado; histórico escolar do curso de nível superior não 

autenticado;  comprovante de residência não autenticado] 

 



 Jamira Lopes de Amorim [motivo: declaração explicitando vínculo 

público não autenticada; comprovante de residência no município do 

Polo de apoio presencial apresentado em nome de pessoa física outra que 

não a candidata] 

 José Celestino Filho [motivo: declaração explicitando o vinculo público 

não autenticada; não apresentação do currículo extraído da plataforma 

lattes (currículo lattes)] 

 

 João Paulo de Oliveira [motivo: comprovante de residência no município 

do polo de apoio presencial não autenticado]. 

 

 Maria da Conceição da Silva Rodrigues [motivo: comprovante de 

residência no município do Polo de apoio presencial em nome de pessoa 

física outra que não a candidata]. 

 

 Mônica Gadêlha dos Reis Malveira [motivo: histórico escolar da 

graduação não autenticado]. 

 

 Rose Alves de Moura [motivo: não apresentação de comprovante de 

residência no município do Polo autenticado] 

 

E) Candidatos com inscrições deferidas (Polo de Apoio Presencial de São 

Francisco do Conde) 

 

 Marilene Costa Vieira  

 

Comissão de Seleção 

Redenção, 29 de Outubro de 2014. 


