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Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0041670 AUREA MARIA RICARDO FARIAS                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 

0040452 BRUNA LIMA DE QUEIROZ                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0028460 CIRLÉIA VIANA MAIA                                                                                                                                                                                      
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 

0040657 CLEMILSON PAIVA PINTO                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0017787 DANIELE SILVA DE SOUZA MATOS                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 

0008419 DANIELLE DA COSTA SANTOS                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

0010430 DARILENE SANTOS SILVA                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

0036765 DEUZA MARIA SOUZA DA SILVA                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

0011789 DILMA NEIVA FERNANDES ROSA                                                                                                                                                                              

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0025810 ELISANDRA RAMOS DA SILVA                                                                                                                                                                                
O NIS foi identificado na base de dados do Cadastro Único, porém com 
status excluído.

INDEFERIDO

0043460 ELISSANDRA DE ARAÚJO GUERRA LIMA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 

0008044 ERLANE ARAÚJO REIS                                                                                                                                                                                      
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0001252 ERLE MARTINS DE ASSIS                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

38571 FRANCISCA VANDERLENE ALVES PINTO MELO          
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO

Cargo: F01 - MERENDEIRA (ZONA URBANA)                                                                                                                                                                           
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0001996 GERSONIAS BATISTA DA SILVA                                                                                                                                                                              

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0012041 JACQUELINE SANTOS CARVALHO                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0035254 JOSOÉ LUCAS DA SILVA MOTA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0016993 JUCICLEIA DOS SANTOS CORDEIRO                                                                                                                                                                           
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0041149 LUCIMAR MUNIZ DA COSTA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0039845 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0025623 MARIA DE FATIMA MACHADO                                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0014265 MARIA GREIKY SANTOS NOGUEIRA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0040290 MARIA JOSINA DE LIMA                                                                                                                                                                                    

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0013854 MARIA SIRLÃNDIA DA SILVA LINHARES                                                                                                                                                                       
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

0022837 MIRACELHA DOS SANTOS GOMES                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0019470 MIRIAM DE ARAUJO SOUZA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0007960 PATRICIA FONTINELES DA SILVA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0020621 RAIKA TEIXEIRA DA LUZ                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO
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0043966 RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO LEITE                                                                                                                                                                      

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0038490 RORDANIA DA COSTA VENANCIO                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0006793 ROSIMEIRE DA SILVA BEZERRA COSTA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0030821 SAMARA DOS ANJOS IDALINO                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0040916 TAINARA MACHADO DE LIMA DA COSTA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0006629 TAYNARA NASCIMENTO DA SILVA                                                                                                                                                                             
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0016705 VANESSA SABOIA MACHADO DA SILVA                                                                                                                                                                         Recurso Improcedente  INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0000345 CRISTIANE ALVES DE SOUZA                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0032867 ACHILLA MARIA DE SOUZA ANDRADE                                                                                                                                                                          
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0038113 ADRIELLE LAIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0022322 ALDA MARIA RICARDO FARIAS                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0006858 ALEXSANDRA ARAUJO DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                         
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0019070 ANGELA CLAUDIA DE SOUZA                                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0026573 ARLENE OLIVEIRA DE MOURA                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0016217 BRUNA DA SILVA FEITOSA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Cargo: F02 - MERENDEIRA (ZONA RURAL)                                                                                                                                                                              

Cargo: M01 - ASSISTENTE DE CRECHE                                                                                                                                                                                   
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2100 CAROLINA CHAVES BENTES LEAL                                                                                                                                                                             

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0016055 CRISTIANE MACEDO SILVA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

18040 DANIELE SILVA DE SOUZA MATOS                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0002054 DÉBORA SAMIA TERTULIANO DA SILVA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0011452 DILMA NEIVA FERNANDES ROSA                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0020273 ELIZANGELA PEREIRA OLIVEIRA                                                                                                                                                                             
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0007978 GILCINEY FERREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                              

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0007900 JESSICA DE OLIVEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                            

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0019410 KELLY DA CRUZ CAVALCANTE                                                                                                                                                                                Candidata com isenção deferida 100%.Resultado no site . DEFERIDA

40266 LUANA MARINHO AGUIRRE                                                                                                                                                                                   
A candidata não apresentou os documentos de acordo com as 
exigências do Edital.

INDEFERIDO 



Página 5 de 11
0044695 MARIA ANTONIAMENDONCA XAVIER                                                                                                                                                                            

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0017973 MARIA EDNA MORAIS DE LIMA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0023221 MARIA JAQUELINE RODRIGUES DE LIMA                                                                                                                                                                       

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

26514 NEIVA SIBELE DO NASCIMENTO SILVA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0040940 OZANA FERREIRA DE MATOS                                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0008036 PATRICIA FONTINELES DA SILVA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0021296 THAÍS VIANA MAIA                                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0033170 FRANCISCA BENVINDA RODRIGUES DE SOUZA         
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0037796 GIRLANE DE QUEIROZ NOBRE                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0033529 KATILENE OLIVEIRA LIMA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0031186 ALEF BRUNO RABELO DE LIMA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

44750 ANA KAROLINA NEVES PEREIRA                                                                                                                                                                              

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

Cargo: M02 - ASSISTENTE EDUCACIONAL                                                                                                                                                                               

Cargo: M03 - ASSISTENTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                       
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40304 BRUNA LIMA DE QUEIROZ                                                                                                                                                                                   

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0022799 BRUNO DA SILVA MACIEL                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0015989 BRUNO MOURA DE LIMA                                                                                                                                                                                     
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0039543 CÉLIA MARIA VIANA DE PAULA                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0002941 CELIO DA SILVA MOURA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0029092 CHARLENE RODRIGUES DE LIMA                                                                                                                                                                              Candidata com isenção deferida 100%. Resultado no site . DEFERIDO 

0028584 CIRLÉIA VIANA MAIA                                                                                                                                                                                      
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

INDEFERIDO

0040436 CLEMILSON PAIVA PINTO                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0019119 CLENIZE QUEIROZ DE VASCONCELOS ALENCAR       
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0000884 CLETO DA SILVA DIAS JUNIOR                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0011029 DANIEL SANTOS MARIANO                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0005525 ELDER RIBEIRO DAMASCENO MOURA DE SOUZA      
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0043591 ELISSANDRA DE ARAÚJO GUERRA LIMA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO 

DEFERIDO 

0007943 ERLANE ARAÚJO REIS                                                                                                                                                                                      
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0029521 FRANCISCO ALTEVIR GOMES DE ALENCAR                                                                                                                                                                      

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0026115 GABRIEL SOUZA BARBOSA                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0001848 GILMARA DE SOUZA SILVA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 
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0010669 GIOVANNA KAREN DE BRITO ARRUDA                                                                                                                                                                          

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0039390 ITALO DOUGLAS CAVALCANTE DE SOUZA                                                                                                                                                                       
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0015180 JACQUELINE SANTOS CARVALHO                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0021784 JAIR AMARAL MEIRELES                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0011940 JAKELINE SA DA COSTA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0001074 JANDERSON ALMEIDA DE SOUZA                                                                                                                                                                              

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0029491 JHONNY ALVES DA SILVA DE SA                                                                                                                                                                             

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.

INDEFERIDO

0030201 JOSIMEIRY MAIA MAGALHAES CARNEIRO                                                                                                                                                                       
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0035491 JOSOÉ LUCAS DA SILVA MOTA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0004626 KELLY COSTA HALUEN DE ARAUJO                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0016500 LUANA BEZERRA DE SOUZA                                                                                                                                                                                  

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0001376 LUCAS DA SILVA SOUZA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 
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0039837 MARCELA CAVALCANTE DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                          

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0012505 MARIA CLAUDINE CUNHA DE SOUZA                                                                                                                                                                           
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0025755 MARIA DE FATIMA MACHADO                                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

20230 MARIA DE JESUS DE OLIVERA SILVA                                                                                                                                                                         

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.               
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0027480 MARIA ELANNY MOURA DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                                                     
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0003042 MARIA KARLINE OLIVEIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                         
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0043761 MARINÊS MOREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0012530 NAYANE COSTA DA SILVA                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0014346 OTOSVERISSINO MATOS BONFIM                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0000710 PAMELA ALMEIDA DE SOUZA                                                                                                                                                                                 

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.                 
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0021628 RAIKA TEIXEIRA DA LUZ                                                                                                                                                                                   
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0030937 RAIMUNDO NONATO DA COSTA                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0032611 RONILDO JORGE DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                 Recurso Improcedente INDEFERIDO

37230 SANDRO LIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 
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0034711 SIDINEI DA SILVA FRANCO                                                                                                                                                                                 

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0028169 SILVANIA VIANA MAIA                                                                                                                                                                                     
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0014087 SYDNEY LIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0022063 TATIANE SILVA E SILVA                                                                                                                                                                                   
A candidata não apresentou os documentos de acordo com as 
exigências do Edital.

0032050 THIAGO CAMPOS DA SILVA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0041807 VANESSA SILVA DA COSTA                                                                                                                                                                                  

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.              
OU deixar de acordo com o subitem 4.8.1.3. Entregar a documentação 
especificada no subitem 4.8.1.2, no Posto de atendimento indicado no 
ANEXO III, dentro do prazo disposto no Cronograma Previsto – ANEXO 
II.

INDEFERIDO

0032301 VELRYANE DE SOUZA BARBOSA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0033707 WALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0035882 ALDEMIR DUARTE SOUZA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0009563 CAROLINE LIMA SANTOA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0013617 MARIA GREIKY SANTOS NOGUEIRA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0005835 JORDANHA AZEVEDO OLIVEIRA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0037524 CAMILA NASCIMENTO DE ALMEIDA                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Cargo: M05 - CUIDADOR PESSOAL                                                                                                                                                                                           

Cargo: M06 - TÉCNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS                                                                                                                          

Cargo: M07 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 30H                                                                                                                                                                     

Cargo: M09 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 40H                                                                                                                                                                    
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0009644 GLAUCIA AGUIAR CRAVEIRO                                                                                                                                                                                 

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0014141 IZABELA SILVA FRANÇA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado. DEFERIDO 

DEFERIDO 

0026808 JAQUELINE DE SOUZA MEDEIROS                                                                                                                                                                             
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

10219 JUCICLEIA DOS SANTOS CORDEIRO                                                                                                                                                                           
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0020737 LEILIANE LEITE CAMURÇA                                                                                                                                                                                  
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0034541 MONALICE MARQUES MARINHO                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0032093 SAMARA DOS ANJOS IDALINO                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

16870 SERJANE MOREIRA DE SOUZA                                                                                                                                                                                
A candidata não apresentou os documentos de acordo com as 
exigências do Edital.

INDEFERIDO

0005843 VANESSA NOGUEIRA CAVALCANTE                                                                                                                                                                            
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

30066 JOSIMEIRY MAIA MAGALHAES CARNEIRO                                                                                                                                                                       
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0029874 ANGELA MARIA RABELO DASILVA                                                                                                                                                                             
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0011932 JAKELINE SA DA COSTA                                                                                                                                                                                    
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0028363 MARIA DE NAZARÉ BERNARDO                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0018058 MARIA EDNA MORAIS DE LIMA                                                                                                                                                                               
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0027561 MARIA ELANNY MOURA DE SOUZA RIBEIRO                                                                                                                                                                     
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

0045187 VANESSA MATIE HAGIO OTONE FREIRE                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0002836 ELAINE CRISTINA NOGUEIRA E SILVA                                                                                                                                                                        
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Cargo: S15 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE – ZONA URBANA                                                                                                                 

Cargo: S16 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA – ZONA URBANA                                                                                                         

Cargo: S01 - ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                                  
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0025135 FABIANE LOPES DA CRUZ                                                                                                                                                                                   

O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0020192 GEISE PINHEIRO DA SILVA                                                                                                                                                                                 
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

0025542 ROSA MARIA MACHADO DE LIMA                                                                                                                                                                              
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0009440 SIRLANIA VIEIRA DA SILVA                                                                                                                                                                                
O número informado do NIS foi novamente submetido a consulta no 
CadÚnico e retornou com o mesmo resultado.DEFERIDO

DEFERIDO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

0045241 ANDRÊSSIA DA COSTA BARBOSA                                                                                                                                                                              

De acordo com o subitem 4.8.5. do Edital: Não serão analisados os 
pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles 
que não contenham informações suficientes para a correta identificação 
do candidato na base de dados do Órgão Gestor do CadÚnico.               
OU deixar de entregar a documentação de acordo com o subitem 
4.8.1.3. Entregar a documentação especificada no subitem 4.8.1.2, no 
Posto de atendimento indicado no ANEXO III, dentro do prazo disposto 
no Cronograma Previsto – ANEXO II.

INDEFERIDO

Cargo: S18 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL                                                                                                                                        

Cargo: S20 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 1ª AO 5º ANO – ZONA RURAL                                                                                                        


