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NOME RESULTADO 

1 DIONE MOTA BISPO DEFERIDO 

2 EMILY SANTOS SOBRAL DE JESUS DEFERIDO 

3 JUCILEIDE DOS SANTOS SACRAMENTO DE 
SANTANA 

DEFERIDO 
 

4 ROSENILDE ROSIMAR BARBALHO INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

5 ELIONAI SILVA DA CRUZ INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

6 GEISON DOS SANTOS ALVES INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

7 JOSIDALVA SILVA SANTOS DEFERIDO 

8 MILENA DE JESUS LEONCIO INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 



digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

9 ANA CLAUDIA ALVES BISPO INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

10 MARIANE PURIFICAÇÃO DA CONCEIÇÃO VIANA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 
 

11 GILBERTO ALVES BISPO NETO DEFERIDO 

12 DEJANE SANTANA RODRIGUES DEFERIDO 

14 DIANA FREITAS CATARINO DOS SANTOS INDEFERIDO - Candidato (a) não atende à seguinte exigências 
do Item 5.6.2: d) disponibilização da documentação em 
formato PDF 

15 JOSICLEIA VIEIRA DE SOUZA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

16 JOICE LOPES FIAZ DEFERIDO 

17 THAIS HAYNER DUARTE ROCHA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

 18 GIVALDO BARBOSA SENA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

 19 ALANA DOS SANTOS VIANA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

 20 ADILMA MARTINS DOS SANTOS SILVA DEFERIDO 



 21 CINTIA PEREIRA DOS SANTOS 
 

DEFERIDO 

 22 HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DEFERIDO 

 23 SUSANA DA SILVA REZENDE DEFERIDO 

24 ALINE DA FRANÇA SENA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

25 DALILA SANTOS MENEZES INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

26 GEISA SANTOS MAURICIO DEFERIDO 

27 GEISA SANTANA RODRIGUES INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

28 BELANIZA BARBOSA DA CRUZ INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

29 ELISANGELA ALVES SANTOS DEFERIDO 

30 ANDRE LUIS SILVA DO NASCIMENTO DEFERIDO 

31 ROSANGELA DE SOUZA BATISTA BISPO DEFERIDO 

32 TUPIARA CASSIA SENA GOMES INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

33 SELMA SILVA DE OLIVEIRA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 



34 MARIA APARECIDA NOVAIS OLIVEIRA INDEFERIDO - Candidato(a) não atende às seguintes 
exigências do Item 5.6.2 do edital: a) elaboração do memorial 
descritivo, b) e c) preenchimento da autodeclaração e d) 
digitalização de cada um desses documentos em formato PDF 

35 LINDA GREGÓRIO DOS SANTOS DEFERIDO 

36 SANDRO MOREIRA DOS SANTOS DEFERIDO 

37 LUANA SOUZA SILVA DEFERIDO 

38 JALILSON HONORATO CRUZ DEFERIDO 

39 MARLEIDE DE MATOS PEREIRA E MIRANDA DEFERIDO 

40 RAIMUNDA DA PAZ DOS SANTOS DEFERIDO 
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