
 
 

 
 

EDITAL Nº 002/2023 – SME 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA  

DE MONITORES DO PROJETO MAIS APRENDIZAGEM 

 

COMUNICADO OO3 

RESULTADO DA ANALISE DO RECURSO DAS INSCRIÇÕES  

 

CANDIDATO(A) INSCRIÇÃO MODALIDADE RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Maria Socorro 

Francisca de Souza 

121 M04 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

Portanto, improcedente o 

pedido de recurso, sendo 

mantido o deferimento da 

inscrição. 

Danielly Carneiro 

Dantas 

776 M02 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

Portanto, improcedente o 

pedido de recurso, sendo 

mantido o deferimento da 

inscrição. 

Janaina Pereira de 

Oliveira do Carmo 

775 M02 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

Portanto, improcedente o 

pedido de recurso, sendo 

mantido o deferimento da 

inscrição. 

Marianne Silva 174 M04 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

Portanto, improcedente o 

pedido de recurso, sendo 

mantido o deferimento da 

inscrição. 



 
 

 
 

Graziele Batista da 

Silva 

764 M03 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada, 

dessa forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição. 
 

Matheus Cardoso 

Oliveira 

663  IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição não atendeu o 

disposto no subitem 8,3, 

visto que não foi inserido o 

código da modalidade. 

Dessa forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição. 

Thais Cristina Soares 

Sá 

884 M02 IMPROCEDENTE Não foi constatada 

nenhuma irregularidade no 

preenchimento dos dados 

na ficha de inscrição, dessa 

forma julga-se 

improcedente qualquer 

alteração das informações 

fornecidas pela candidata 

conforme o item 8.7 do 

edital. Assim, fica mantido o 

deferimento  da inscrição 

como consta na primeira 

publicação. 

Stefane Joyce Silva 

Sena 

515 M04 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

A candidata fez a inscrição 

para a EEF AMÉLIA 

FIGUEIREDO SÁ DE 

LAVOR modalidade 

MO4.26. Portanto, 

improcedente o recurso, 

mantida o deferimento  da 

inscrição como consta na 

primeira publicação. 

Joyna Oliveira 

Ramos 

904 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 



 
 

 
 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Tânia Maria Alves de 

Sousa 

946 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Tâlia Antonia da Silva 956 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Naionara Ramos 

Nogueira 

592 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Helyda Justino de 

Alencar Neves 

478 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 



 
 

 
 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Ana Kaylane Bezerra 

de Oliveira 

339 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Ingrid Lenito da Silva 1127 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Yara Benedito da 

Silva 

1205 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 



 
 

 
 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Raissa Kelly Araújo 

da Silva 

894 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Letícia Teixeira da 

Silva 

1140 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Jayane Dias Oliveira 

Silva 

881 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 



 
 

 
 

Francisca Licya 

Alves Coelho 

1036 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Maria Emanuely dos 

Santos Alves 

345 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Ana Maria Ribeiro 

Frutuoso 

180 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Maria da Conceição 

Alves de Lima 

430 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 



 
 

 
 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Maria das Graças 

Alexandre 

896 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Estênia Ingrid Pereira 

Cândido 

394 M02 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.2 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M02 exige 

Nível Superior em 

Pedagogia ou estar 

cursando o referido curso a 

partir do 5º semestre, dessa 

forma, fica mantido o 

indeferimento  da inscrição 

Joycelenne Gomes 

de Lima 

289 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 



 
 

 
 

Vitória Ferreira 

Amorim 

1068 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 

Jamille Oliveira 

Souza 

547 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 

Breno Lima Queiroz 245 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 

Vitória Freitas 

Gomes 

1146 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 



 
 

 
 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 

Larissy Vitória 

Bezerra Lima 

390 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento  

da inscrição 

Alan José Silva de 

Lima 

366 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento 

da inscrição 

Maria Cinyhia 

Medeiros Santos 

462 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento 

da inscrição 

Itala Amanda 

Rodrigues de Souza 

1019 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 



 
 

 
 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento 

da inscrição 

Maria Sabrina 

Ferreira da Silva 

455 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento 

da inscrição 

Jesus Jussireldo 

Pereira Domingos 

786 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição incorreto por não 

atender aos requisitos 

específicos do subitem 2.3 

referente aos 

“REQUISITOS 

ESPECÍFICOS E 

ATRIBUIÇÕES EM CADA 

MODALIDADE”. A 

modalidade M03 exige ter 

concluído curso de 

Licenciatura, dessa forma, 

fica mantido o indeferimento 

da inscrição 

Líssia Viana Arrais 219 M03 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição não atendeu 

disposto no subitem 8.3, 

visto que foi inserido código 

inexistente. Recurso 

interposto se limita a pedir 

informação e é incapaz de 

sanar irregularidade. 

Portanto, improcedente o 

pedido de recurso, mantida 

indeferida a inscrição 

Bruna Raquel Gabriel 

de Souza 

353 M04 IMPROCEDENTE Preenchimento da ficha de 

inscrição não atendeu 

disposto no subitem 8.3, 

visto que foi inserido código 

Incompleto, não havendo a 

informação da escola de 

destino na inscrição. 

Portanto, improcedente, 

mantida indeferida a 

inscrição 

Ranelória Batista de 

Oliveira 

220 M01 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 



 
 

 
 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

A candidata fez a inscrição 

para o CEI ADERILO 

ANTUNES modalidade 

M01.01. Assim, fica mantido 

o deferimento  da inscrição 

como consta na primeira 

publicação. 

Fernando Silva de 

Paula 

1082 M04 IMPROCEDENTE Conforme o item 8.7 do 

edital Não será admitida 

alteração após efetivação 

da inscrição, sendo 

considerada apenas a 

primeira ficha protocolada. 

O candidato fez a inscrição 

para a EEF LUIS VIEIRA 

DA MOTA modalidade 

M04.16. Assim, fica mantido 

o deferimento  da inscrição 

como consta na primeira 

publicação. 

Bruna Sampaio de 

Souza 

1091 M02 IMPROCEDENTE O pedido de recurso julga-

se improcendente visto que 

o nome da candidata consta 

na lista de deferidos desde 

a primeira publicação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Camiy da Silva 

Ricardo 

507 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “EEF SÃO 

SEBASTIÃO”, causado por 

erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Rejane Ferreira da 

Silva 

288 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “EEF LUIS VIEIRA DA 

MOTA”, causado por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 
 

Lívia Caitano da Silva 518 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “EEF JOSÉ 

CARDOSO DE ARAÚJO”, 

causado por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 



 
 

 
 

Vilenicy Ferreira 

Silva 

351 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “CEI FRANCISCA 

CORREIA BRAGA”, 

causado por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Maria Tereza de 

Sousa Barros 

170 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “CEI FRANCISCA 

CORREIA BRAGA”, 

causado por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Gabriela Barbosa 

Duarte 

192 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “EEF ONÉLIA 

PEREIRA DE LAVOR”, 

causado por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Camila Alves de 

Araujo 

690 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome da escola 

para “EEF JOÃO ROCHA 

FIALHO causado por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Fernando Enrique 

Martins Vieira 

124 M03 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção da inscrição do 

candidato por não 

apresentar nenhuma 

incoerência nas 

informações prestadas no 

ato da inscrição. O 

indeferimento fora causado  

por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Felipe Klysman 

Santos da Costa 

1105 M03 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“FELIPE KLYSMAN 

SANTOS DA COSTA”, 

causado por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Cilânia Roseno 

Rodrigues 

664 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“CILÂNIA ROSENO 

RODRIGUES”, causado por 



 
 

 
 

erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

José Fabiano de 

Sousa Silva 

615 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“JOSÉ FABIANO DE 

SOUSA SILVA”, causado 

por erro de 

digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Diana Araujo da Silva 931 M05 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“DIANA ARAÚJO DA 

SILVA”, causado por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Délio Fernandes 

Duarte 

074 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“DÉLIO FERNANDES 

DUARTE”, causado por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Andreya da Silva 

Alves 

063 M04 PROCEDENTE Procede solicitação de 

correção do nome para 

“ANDREYA DA SILVA 

ALVES”, causado por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Maria Aline Farias de 

Lima 

508 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Jéssica Pereira 

Rodrigues 

874 M01 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Katiele Gomes de 

Araújo 

267 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 



 
 

 
 

Mantido deferimento da 

inscrição. 
 

Francisco Carmo da 

Silva 

033 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Maria Emanuely 

Oliveira Silva 

051 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Vitória de Amorim 

Barros 

149 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Michele Daiane de 

Lima 

845 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Horacyana Marla 

Pereira da Silva 

808 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Damires Batista de 

Amorim 

130 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Raiane Souza de 

Lima 

233 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 



 
 

 
 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Caroline Pereira dos 

Santos 

008 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Eriadna Moura 

Sampaio 

407 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

Luciana Nayara 

Bezerra de Souza 

1094 M04 PROCEDENTE Procede o pedido de 

inclusão de nome da 

candidata na lista de 

deferidos, devido a 

ocorrência causada por erro 

de digitação/interpretação. 

Mantido deferimento da 

inscrição. 

 


