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CANDIDATO TIPO DE VAGA CLASSIFICAÇÃO TOTAL      

DE 

PONTOS 

SITUAÇÃO 

GILDETE SOUZA SILVA Ampla concorrência 1º  45 APROVADO 

CARINE SANTANA AMARAL Ampla concorrência 2º  25 APROVADO 

LEANDRA DA CRUZ LIMA Ampla concorrência 3º  20 APROVADO 

ÍTTALA CARENA SOUZA SILVA Ampla concorrência 4º  20 APROVADO 

ERICO BATISTA SANTOS Ampla concorrência 5º  20 APROVADO 

MARILENE DOS SANTOS SILVA Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

1º  55 APROVADO 

NELÍVIA DA PENHA 

GUERREIRO 

Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

2º  50 APROVADO 

GILVAN DOS SANTOS Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

3º  45 APROVADO 

ÉVILA SHIRLEI MACHADO DE Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 4º  45 APROVADO 



JESUS familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

DAIANE DOS SANTOS DE JESUS Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

5º  30 APROVADO 

MARIA DOS PRAZERES DOS 

SANTOS 

Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo 

e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em 

escolas públicas . 

6º  25 APROVADO 

ALANA PRISCILA SANTOS 

ARAUJO 

Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena que, 

independentemente da renda  tenha cursado integralmente o 

ensino fundamental em escolas públicas. 

7º  25 APROVADO 

LUCY CARLA NUNES DOS 

SANTOS 

Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena que, 

independentemente da renda  tenha cursado integralmente o 

ensino fundamental em escolas públicas. 

8º  20 APROVADO 

LEIDIANE CONCEIÇÃO DA 

ANUNCIAÇÃO 

Candidato autodeclarado preto, pardo ou indígena que, 

independentemente da renda  tenha cursado integralmente o 

ensino fundamental em escolas públicas. 

9º  15 APROVADO 

TATIANE DO CARMO SANTOS Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

1º  60 APROVADO 

JOSEVAL CONCEIÇÃO COSTA Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

2º  50 APROVADO 

ALINE DAMASCENO Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

3º  40 APROVADO 

ELIANA GOMES BORGES Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 4º 35 APROVADO 



a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

ELIELMA SANTOS DE SOUZA Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

5º  35 APROVADO 

VALDEIR SOUZA MARCELINO Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

6º  35 APROVADO 

CAMILA LIMA CARDOSO 

 

Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

7º  30 APROVADO 

JARMERSON JOAQUIM 

CHAGAS 

Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

8º  25 APROVADO 

MILENA BATISTA LIMA Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

9º  25 APROVADO 

MARILUCIA DE JESUS SOUZA Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

10º  15 APROVADO 

JANDRIELE DE SOUZA SANTOS Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

11º  10 APROVADO 

JEFERSON CARDOSO PEREIRA Candidato com renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo que tenha cursado integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

12º  10 APROVADO 

EDSON FERREIRA LIGER Candidato que, independentemente da renda  tenha cursado 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

1º  60 APROVADO 

LUZIA DA SILVA Candidato que, independentemente da renda  tenha cursado 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

2º  45 APROVADO 



TAMIRES DOS SANTOS NETO Candidato que, independentemente da renda  tenha cursado 

integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

3º  40 APROVADO 

 


