
 RESULTADO FINAL CARGO: APOIO/SALA DE RECURSOS - PROCESSO SELETIVO 01/2021 
 

ORDEM INSCRICAO NOME_CANDIDATO DT.NASC 

POSSUI  
FERRAMENTAS  
TECNOLÓGICAS 
(COMPUTADOR/ 
SMARTPHONE/ 
TABLET),  
ACESSO A 

INTERNET E 
CONHECIMENTO 
MÍNIMO PARA 
ATUAR NO  
TRABALHO 
REMOTO? 

NÚMERO DE DIAS  
NO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

NA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE 
ENSINO DE 
CARANDAÍ NO 
CARGO/FUNÇÃO 

NÚMERO DE DIAS  
NO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

NAS DEMAIS REDES 
PÚBLICAS  

ESTADUAL OU DE 
OUTROS 

MUNICÍPIOS OU 
PARTICULAR NO 
CARGO/FUNÇÃO 

HABILITAÇÃO E ESCOLARIDADE EXIGIDAS 
PARA ATUAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO 
DEF. 

1º 331541 GLÁUCIA ANDRÉA 
RESENDE VIEIRA 

13/03/1971 Sim 2784 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

2º 331447 MARIANE DA 
PIEDADE OLIVEIRA 

19/02/1992 Sim 2175 0 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

3º 331646 ELZA MARIA DA 
CUNHA 

13/01/1975 Sim 2121 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

4º 332148 
FABIANA CRISTINA 
DE MEDEIROS MELO 05/04/1976 Sim 2091 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

5º 331925 
SIRLENI PEREIRA 
DA SILVA 06/11/1977 Sim 1856 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 

NÃO 



horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

6º 331592 
SUELI SANT'ANA 
DE MELO VIEIRA 
SOUZA 

07/07/1969 Sim 1835 819 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

7º 331719 
SILVANA ALVES DE 
ANDRADE 04/01/1971 Sim 1696 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

8º 331585 
ANITA PATRÍCIA 
DE OLIVEIRA 
REZENDE SOUSA 

24/08/1984 Sim 1630 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

9º 332127 
TERESINHA SOARES 
AMARAL 03/10/1960 Sim 1566 214 

1 - Formação em nível de ensino médio, 
obtido em curso de Magistério, Formação 
em nível de ensino médio, obtido em 
curso de Magistério, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

10º 332311 POLIANA FREITAS 
DE CASTRO PAIVA 

11/04/1984 Sim 1494 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

11º 331291 
ALINE MARIA JOSÉ 
DE AQUINO 10/01/1991 Sim 1482 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



12º 331883 
CHRISTIANE DAS 
GRAÇAS BARBOSA 07/03/1983 Sim 1411 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

13º 331575 REGINA GOMES 
GOULARTH ALVES 

27/11/1974 Sim 1340 0 

1 - Formação em nível de ensino médio, 
obtido em curso de Magistério, Formação 
em nível de ensino médio, obtido em 
curso de Magistério, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

14º 332064 
EDIVANE LEILA DA 
SILVA 15/01/1982 Sim 1264 660 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

15º 331495 
PRESCILIANA 
JOSEFA VIEIRA 
AMORIM 

26/02/1960 Sim 1212 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

16º 332222 
MAGDA FERREIRA 
DA SILVA 11/02/1965 Sim 1139 0 

1 - Formação em nível de ensino médio, 
obtido em curso de Magistério, Formação 
em nível de ensino médio, obtido em 
curso de Magistério, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

17º 331305 SARITA MARIA DE 
MELLO BATISTA 

20/09/1963 Sim 1097 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



18º 332038 JULIANA DAS 
GRAÇAS MELO 

02/09/1972 Sim 1095 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

19º 332580 
ELMA MARIA 
MENDES VALE 
AMARAL ALMEIDA 

23/06/1981 Sim 1067 509 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

20º 331704 
TATIANE GOMES 
DOS SANTOS ALVES 17/08/1984 Sim 1006 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

21º 332141 ELIANE GONÇALVES 
DAMASCENO 

15/06/1985 Sim 972 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

22º 331841 TAMARA PAULA DE 
PAIVA SOUZA 

07/03/1993 Sim 899 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

23º 332242 PRISCILA NEVES 
DE SOUZA 

25/08/1993 Sim 899 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



24º 331759 NADIR DA 
CONCEIÇÃO FILHA 

04/03/1965 Sim 890 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

25º 332647 MARIA SALETE DA 
SILVA MARTIN 

09/05/1964 Sim 856 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

26º 331539 

LAUDICÉIA 
APARECIDA 
TAVARES DE 
CARVALHO 

05/09/1977 Sim 834 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 

27º 331747 MARIANA LUIZA DA 
SILVA 

07/09/1987 Sim 789 0 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

28º 331820 
JAQUELINE 
APARECIDA 
PRESOTTI REIS 

04/01/1981 Sim 775 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

29º 331534 
IZABELA ARAÚJO 
SILVA 

06/02/1992 Sim 728 1440 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 

30º 331958 
ADRIANA GABRIELA 
DE JESUS SANTOS 01/07/1975 Sim 728 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



31º 332556 
IVONE APARECIDA 
DE ANDRADE MELO 20/12/1960 Sim 674 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

32º 332117 
RENATA ANDRADE 
MIRANDA 07/06/1993 Sim 671 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

33º 332823 LORIANE CARMEM 
DA SILVA REGO 

19/06/1987 Sim 640 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

34º 331855 IVONE MARIA DE 
PAIVA 

04/05/1968 Sim 630 0 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

35º 332459 ERICA HANDRESS 
BERTOLINO LIMA 

13/09/1978 Sim 615 451 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

36º 332238 
ROSILENE 
NOGUEIRA DE 
FARIA CARVALHO 

11/04/1986 Sim 599 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

37º 332019 
CLEIDILENE 
APARECIDA DE 
REZENDE SANTOS 

23/08/1990 Sim 599 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



38º 332071 
MARILENA LIMA 
NEVES 22/03/1965 Sim 589 389 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

39º 332308 
MICHELE 
APARECIDA VIEIRA 
BENTO 

24/05/1991 Sim 459 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

40º 332524 
BONY FERNANDA DE 
ORCENA 02/06/1986 Sim 452 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

41º 331695 
VITALINA 
APARECIDA DOS 
PASSOS MERCES 

18/08/1978 Sim 416 0 
  

NÃO 

42º 331717 
TAISSA CRISLAINE 
DE VASCONCELOS 
SANTOS 

20/03/1989 Sim 398 0 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

43º 332049 MARIA 
AUXILIADORA TOMÉ 

03/03/1986 Sim 385 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

44º 331467 
ANA CLÁUDIA 
ARAGÃO DE SOUZA 26/09/1969 Sim 347   

1 - Formação em nível de ensino médio, 
obtido em curso de Magistério. NÃO 

45º 331763 
TAINÁ APARECIDA 
DA SILVA 24/08/1995 Sim 308 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

46º 331771 
ADRIANA MARIA DE 
OLIVEIRA LIMA 
SOUSA 

15/07/1978 Sim 295 0 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

47º 332613 
JOCASTA TAVARES 
DE SOUZA 
OLIVEIRA 

26/10/1987 Sim 294 722 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 

NÃO 



que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

48º 331350 

KELSILENE 
APARECIDA 
ALMEIDA DOS 
SANTOS 

06/06/1984 Sim 293 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

49º 331902 
JULIANA AINOÃ 
FERNANDES 16/04/1991 Sim 289 333 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

50º 331768 
LÚCIA HELENA DE 
SOUZA 06/09/1975 Sim 289 309 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

51º 331587 
SUE HELEN DO 
NASCIMENTO 
MARQUES DIAS 

13/03/1988 Sim 288 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

52º 332034 ROSANA APARECIDA 
DE PAULA 

28/12/1989 Sim 260 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

53º 331535 
DEBORA APARECIDA 
NEVES 12/09/1977 Sim 238 0 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 



54º 332753 
ALESSANDRA LUCIA 
DE OLIVEIRA 21/03/1980 Sim 43 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

55º 332131 
ROSEMARY TAVARES 
RODRIGUES COSTA 07/06/1967 Sim 22 700 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

56º 332206 
DENISE MADALENA 
DE CARVALHO 
SIMÃO 

28/05/1987 Sim 15 263 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

57º 331845 DANIELA SEGALLA 
LAURO 

11/01/1983 Sim 0 2660 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

58º 332086 
SUELLEN MELO DE 
OLIVEIRA 07/06/1988 Sim 0 1661 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

59º 332040 
SIMONE APARECIDA 
DE AQUINO SILVA 
GAVA 

15/05/1987 Sim 0 1580 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 

NÃO 



com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

60º 332927 HÉLIA DO CARMO 
DOS SANTOS SILVA 

19/11/1970 Sim 0 1445 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

61º 332133 
ROSILENE MARIA 
DA SILVEIRA 31/12/1984 Sim 0 1396 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

62º 332075 JULIANA KELLY 
ROSA DE OLIVEIRA 

05/05/1985 Sim 0 1095 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

63º 331446 
NATHALIA 
APARECIDA ARAÚJO 
PEREIRA MATOS 

14/12/1986 Sim 0 1.010 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

64º 332665 FABIANA HELENA 
DOS SANTOS TOME 

29/10/1980 Sim 0 1000 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

65º 332958 
MOEMA SCOFIELD 
DAVILA RODRIGES 04/02/1991 Sim 0 920 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



66º 332874 
ANA KAROLINA 
LODI 03/10/1983 Sim 0 900 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

67º 332413 
PATRICIA 
MAURICIA DE 
SOUZA BAÊTA 

22/09/1974 Sim 0 831 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

68º 332350 
PAMELA PATRICIA 
DE SOUZA CANDIDO 15/07/1995 Sim 0 750 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

69º 332065 
LIDIANE 
APARECIDA ALVIM 
DE ARAÚJO 

08/01/1988 Sim 0 740 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

70º 331460 KÁSSIA LIDIANE 
NASCIMENTO 

05/04/1986 Sim 0 700 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

71º 331693 
SILVANA 
APARECIDA DE 
CARVALHO 

15/12/1981 Sim 0 687 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 

72º 331961 DEBORA CRISTINA 
PEREIRA SOUZA 

03/10/1976 Sim 0 645 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 



73º 332808 
FERNANDA 
RAPHAELA PEREIRA 
COSTA 

04/03/1994 Sim 0 625 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

74º 332361 
MARTA DA 
CONCEIÇÃO 
IVANICSKA 

01/06/1969 Sim 0 600 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

75º 332099 AMANDA APARECIDA 
PIO PEREIRA 

03/04/1985 Sim 0 600 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

76º 332293 PRISCILA MOREIRA 
DOS SANTOS 

30/04/1986 Sim 0 416 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

77º 332645 
EDILAINE 
APARECIDA DA 
SILVA 

15/02/1988 Sim 0 401 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

78º 331375 
TAMIRES 
ALEXSANDRA DE 
OLIVEIRA 

13/09/1997 Sim 0 400 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 



79º 332068 
MARLENE AUGUSTA 
DE CARVALHO 
PINTO 

03/02/1980 Sim 0 362 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

80º 332393 
JULIANE 
APARECIDA 
OLIVEIRA 

20/07/1983 Sim 0 362 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

81º 331584 
SOLANGE TEIXEIRA 
FÁBIO MOREIRA 27/08/1973 Sim 0 358 2 - Pedagogia ou Normal Superior. NÃO 

82º 331326 LÊDA TEIXEIRA DE 
SOUSA 

09/09/1981 Sim 0 340 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 

83º 331650 
REGINA CÉLIA 
ALVES DA SILVA 
OLIVEIRA 

21/08/1967 Sim 0 330 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental. 

NÃO 

84º 332122 
NATIELE 
APARECIDA DA 
CUNHA 

31/12/1993 Sim 0 326 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

85º 332908 MARIA ISABEL 
MORAES 

08/11/1991 Sim 0 231 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

86º 331629 
SANDRA DOS 
REMEDIOS DE 
CARVALHO 

12/07/1972 Sim 0 207 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 



87º 332785 
MAURICEIA 
GERALDA DA SILVA 
FALCAO 

24/09/1975 Sim 0 206 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

88º 331815 
EDIRLAINE 
JANAINA DOS 
SANTOS 

17/01/1980 Sim 0 160 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

89º 331507 
ANA FLÁVIA DE 
OLIVEIRA 
MONTEIRO LOPES 

31/07/1996 Sim 0 157 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

90º 331685 JESSICA DE SOUSA 
RIBEIRO 

13/04/1991 Sim 0 120 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

91º 332297 
BRUNA APARECIDA 
DE OLIVEIRA 24/03/1996 Sim 0 99 

3 - Formação em nível de ensino 
superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena, para 
atuar na educação infantil ou nas 
séries ou ciclos correspondentes do 
ensino fundamental, acumulada com 
formação complementar para trabalhar 
com alunos com Deficiência, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas, obtida em instituições 
regulamentadas pelo MEC, que atue com 
alunos em turmas de creche às séries 
finais do ensino fundamental 

NÃO 

92º 331791 
PATRÍCIA 
APARECIDA 
VICENTE TAFURI 

16/09/1992 Sim 0 97 
2 - Pedagogia ou Normal Superior. 

NÃO 

93º 332454 REJANE ALVES 07/10/1970 Sim 0 13 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

94º 332781 
MARIA FRANCISCA 
DAS DÔRES ASSIS 17/09/1963 Sim 0 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 



95º 331869 
MARGARIDA 
APARECIDA 
RIBEIRO 

30/08/1964 Sim 0 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

96º 331686 
ELEZIA CASTRO 
MONTEIRO 08/12/1965 Sim 0 0 2 - Pedagogia ou Normal Superior. NÃO 

97º 332407 
LÚCIA APARECIDA 
DA SIVA SABINO 28/11/1966 Sim 0 0 

2 - Pedagogia ou Normal Superior, 
acumulada com formação complementar 
para trabalhar com alunos com 
Deficiência, com carga horária mínima 
de 120 (cento e vinte) horas, obtida em 
instituições regulamentadas pelo MEC, 
que atue com alunos em turmas de creche 
às séries finais do ensino fundamental 

NÃO 

 

Candidatos Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 
 

ORDEM INSCRICAO NOME_CANDIDATO DT.NASC   

1 331427 REGINA LÚCIA DIAS 01/08/1967 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

2 331403 LÚCIA HELENA PRESOTTI PONGELUPE 14/12/1967 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

3 331569 VANUZA HELENA CARVALHO DE SOUZA 26/08/1968 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

4 332383 AGNALDO HENRIQUE NOGUEIRA 03/11/1968 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

5 332609 REGINA TEREZINHA DE CARVALHO 16/04/1970 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

7 331533 ELCILÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA 09/09/1971 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

8 332391 SIMONE SALETE ANTUNES FERREIRA 26/03/1972 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

9 332022 ROSÁLIA APARECIDA SIQUEIRA 16/09/1973 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

21 331818 DULCINEIA BEATRIZ OLIVEIRA 10/09/1976 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

23 331289 DAVID ATYLLA SANTOS NUNES 20/05/1978 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

25 331480 JANAINA DE FREITAS ARANTES 06/07/1978 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

26 332746 ANA LÚCIA DE OLIVEIRA FERREIRA 06/08/1978 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

27 331891 CARMEN LÚCIA DE M LOURENÇO 13/09/1978 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

29 331307 CLEIDE ALMERINDA SOARES SILVA. 23/06/1979 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

31 331946 ANA CARLA DE ASSIS CANTAO 05/01/1980 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

34 331934 FABIANA SARAIVA DO NASCIMENTO 28/10/1980 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

38 331772 ALINE MACHADO FONSECA 22/07/1982 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

41 332870 ELIANE MARQUES SANTOS DOS REIS 02/07/1984 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

43 332778 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS 08/02/1985 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

48 332626 ALINE DE PAIVA PAULA 16/04/1986 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

49 331739 CARLA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES 26/05/1986 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 



52 331334 ANGELIZA FERREIRA LEPORATTI BATISTA BAÊTA 07/03/1987 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

60 331881 ANA FLÁVIA PEREIRA DE MAGALHÃES 25/08/1989 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

63 332536 NATÁLIA CRISTINA GROSSI PUIATTI 22/12/1989 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

64 331844 GABRIELA CRISTINA DA CUNHA 08/01/1990 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

67 331605 NICOLE CRISTINE DE ANDRADE CANTÃO FREIRE 15/03/1991 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

69 332600 JÉSSICA CRISTINA PAULINO 27/05/1992 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

72 331971 THAIS ADRIANE DE ASSIS AMORIM 19/10/1992 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

82 332319 AMANDA DANIELE NETO DA SILVA 28/05/1994 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

87 332346 SHIRLEY NASCIMENTO NUNES 09/05/1995 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

91 332576 VITÓRIA FERNANDA CORREIA GARCIA 07/10/1995 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

94 331476 NARYANE NÁDIA DE ANDRADE 04/02/1996 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

97 332268 NATÁLIA APARECIDA DE MEDEIROS 15/10/1996 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

98 332271 VIVIANE MARIA PEREIRA DA CRUZ 31/03/1997 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

100 332427 ALINE CRISTINA TEIXEIRA 03/12/1997 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

101 331630 TAINARA DE SOUSA VICENTINO 26/12/1997 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

102 332467 ANDREZZA APARECIDA DA SILVA 15/01/1998 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

105 332640 VANESSA APARECIDA SILVA DOS ANJOS 16/04/1999 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

108 332504 ANA LETÍCIA VALE QUEIROZ 04/03/2001 Desclassificados por insuficiência de informações na inscrição 

 


