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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN ANO 2018 

  

RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA (CLASSIFICATÓRIA) - ANÁLISE DE 

CURRÍCULO: 

 

A Prefeitura Municipal de Itajá/RN, torna pública a divulgação do resultado da 

segunda etapa (classificatória) - Análise de Currículo, por ordem alfabética, do 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas por contratação 

temporária e cadastro reserva de profissionais das áreas de Educação, Saúde e 

Assistência Social, de acordo com a Lei Orgânica do Município e as normas 

estabelecidas no Edital. 

 

PROFESSOR II – PORTUGUÊS 

 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Ingryd Rayane da Silva Cunha Camilo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

08 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

08 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 56 

02 Luana Maria Fernandes de Araújo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

0 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 40 
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PROFESSOR II – GEOGRAFIA 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Antonio Gilliard Veras da Silva 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

02 Luane Patricia Gonçalves de Souza 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

0 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 40 

 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Gilson Lopes 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

02 Karina Helena de Medeiros 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

10 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 50 

 

 

 



PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Ihanne Caroline Cardoso Alves 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

02 Keliane Maria da Cunha Soares 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

10 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

10 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

0 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESSOR DE INGLÊS 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Adriano Fonseca Constatino 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

10 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 70 

02 Elnatã de Souza Ferreira 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

03 Luciano Pereira da Silva 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

30 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 90 

04 Maria Keliane de Lima 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

15 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

10 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 45 

05 Mayara Ilka Lopes 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 100 

 



PROFESSOR DE ARTE 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Byanca Altino Soares 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

10 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

10 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

20 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 40 

02 Priscilla Kelly Gonzaga Nunes Ribeiro 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

10 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

10 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

30 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 50 

 

 

PROFESSOR DE RELIGIÃO 

 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Antonio Adailton de Macedo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

30 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 90 

02 Djailson Gomes Ferraz 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

0 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 60 

 

 



PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Cleiane Simone de Araújo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

08 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

08 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

0 

TOTAL DE PONTOS 56 

02 Elionai de Souza Ferreira 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

20 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 100 

03 Jayneide Araújo Batista 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

0 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

04 Modesto Cornélio Batista Neto 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

10 

Certificados de participação em eventos 
realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

40 

Certificado de Pós-Graduação LATO 
Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

TOTAL DE PONTOS 90 

 

Itajá/RN, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

Comissão Central do Processo Seletivo 2018 

 

__________________________________________ 
Maria do Socorro Rodrigues 

Pedagoga 
CPF: 154.689.254-00 



__________________________________________ 
Igor Ranniery Fernandes 

Enfermeiro  
CPF: 067.585.884-40 

__________________________________________ 
Alcione Soraya Mendes dos Santos 

Chefe de Cerimonial e Bacharel em Direito  
CPF: 027.715.224-03 

 

 

 

 

 

 


