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PODER EXECUTIVO 
 

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. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Alexandra Carlos da Silva 
Basílio   

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

02 
Daliane Kelle Brito de 
Souza 

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 

20 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 50 

03 
Maria Aldeiza Fernandes 
de Araújo 

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 

20 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

 
 

AGENTE DE ENDEMIAS 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Antonia Rocha Freire 

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 

30 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 30 

02 
Bárbara Maria Barbalho da 
Costa 

Tempo de exercício na área 
objeto da vaga pretendida 

5 

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 

0 

(Mestrado/Doutorado) na área 
objeto da vaga pretendida 

TOTAL DE PONTOS 45 

03 Cassio Alves Pereira Sampaio 

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 

0 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 0 

04 Claynne Cristina de Melo 

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 

05 
Dennyson Bruno Ferreira 
Costa 

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 

10 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 10 

06 Emerson Igor Batista de Melo 

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 

0 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 0 

07 Flavio Willian da Silva Bezerra 

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 

08 
Francisco Ivanaldo Viana 
 

Tempo de exercício na área 
objeto da vaga pretendida 

15 

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 

0 
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objeto da vaga pretendida 

TOTAL DE PONTOS 65 

09 Francisco Josenildo Ferreira 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

10 Nedson Café Coelho 

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 

0 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 0 

11 
Wanderson Breno Cabral da 
Silva 

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 

0 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 0 

12 Wellington Dantas Batista 

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 

0 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 0 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL – CRAS 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Ligiane Martins Rocha 

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 

02 
Paula de Cassia Silva Garcia 
de Medeiros 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

 
 

DENTISTA 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Ana Luiza Lopes Pessoa 

Tempo de exercício na área objeto 
da vaga pretendida 

1,6 

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 

0 

TOTAL DE PONTOS 7,6 

02 Angela Valesca Lopes e 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 

03 Beatriz Rodrigues da Silva 

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 

04 Camila Pessoa Lopes 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

05 Giulianne Maria dos Santos 

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 

06 
Israel Alexandre de Araujo 
Sena 

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 

40 
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(cinco) anos 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

07 Luis Henrique Pimentel Soares 

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 

08 
Moniqui Caroline Limhares de 
Andrade Dantas 

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 

09 
Rafael Frederico Vale de 
Oliveira 

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 

10 Renato Rodolfo Nunes 

Tempo de exercício na área objeto 
da vaga pretendida 

16 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

16 

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 62 

12 Vivianne Bezerra Guilherme 

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 

 
 

ENFERMEIRO - ESF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Amanda Cristina de 
Oliveira Alves  

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 

0 

(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

TOTAL DE PONTOS 60 

02 Anna Amellya de Sousa 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

10 

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 50 

03 
Fernanda Clemente 
Barros 

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 

30 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 50 

04 
Flaviana Calixta de 
Medeiros Silva  

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 

05 
Gessica Valeska 
Barbalho Lopes 

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 

06 
Jessica Naiara Silva 
Neres 

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 

07 Leila Martins Cabral 

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 

08 
Luciana Kelly Pereira de 
Aquino 

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 

20 
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(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

TOTAL DE PONTOS 80 

09 
Raissa Estefany Alves da 
Silva 

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 

40 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

10 
Renatha Monalyza de 
Gois 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

15 

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 95 

 
 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Amanda Alice Firmino 
Barbosa 

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 

02 Ana Maria Vieira da Costa 

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 

40 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

03 
Anna Jaqueline Sousa Fonseca 
dos Santos 

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 

30 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

04 Cynara Hakssa Medino Grilo 

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 

40 

últimos 05 (cinco) anos 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 40 

05 
Klebia Brunna Alves 
Fernandes 

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 

06 
Luadja Kelly de Almeida 
Oliveira 

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 

20 

TOTAL DE PONTOS 70 

07 
Rayssa Thamara Freire 
Rodrigues 

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 

08 
Sayonara Monique de Melo 
Nogueira 

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 

 
 

ENFERMEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Renata Moreira Galdino 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 
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NUTRICIONISTA NASF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Barbara Juliana Tavares 
Guilherme 

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 

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

02 Nicole Yane Fonseca 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 

 
 

ASSISTENTE SOCIAL NASF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Ana Karina Moura de Melo 
Vieira 

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 

02 
Antonia Damiana Veras da 
Silva 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

03 Priscila de Almeida Lopes 

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 

40 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 80 

 
 

FISIOTERAPEUTA NASF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Fabrizia Helena de Azevedo 
Bezerra 

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 

0 

TOTAL DE PONTOS 70 

02 Roseane Genilda da Cunha 

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 40 

realizados na área objeto da vaga pretendida 
nos últimos 05 (cinco) anos 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 70 

 
 

FONOAUDIÓLOGO NASF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Priscila Silva Martins 

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 

02 
Tassia Talyanne Gomes da 
Silva Werneck 

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 

20 

TOTAL DE PONTOS 60 

 
 

PSICÓLOGO NASF 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Wildma Maria da 
Conceição 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 

20 

TOTAL DE PONTOS 100 

 
 

NUTRICIONISTA EDUCAÇÃO 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 
Amanda Borges França 
Fonsêca 

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 

10 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 26 

02 
Maria Tereza Gouveia 
Pessoa 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 
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PROFESSOR I 

 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Ana Maristela 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 

0 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 60 

02 Andreia Laureano 

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 

03 
Antônia Gilvanete 
Cabral 

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 

04 
Antônia Marlene de 
Melo 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 

05 
Brena Jussara de 
Oliveira Souza 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

10 

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 

20 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 50 

05 Carliene Silva de Araújo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

18 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

18 

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 96 

06 
Cinara Dantas Bezerra 
de Almeida 

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 40 

realizados na área objeto da vaga 
pretendida nos últimos 05 (cinco) anos 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

07 
Crisnária Avelino 
Martins 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

15 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

15 

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 

08 
Damiana Vanacleide da 
Silva 

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 

09 
Danielle Cristina 
Rodrigues de Souza 
Albano 

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 

10 
Delcimara Yukilza Lopes 
de Melo Cosme 

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 

11 Edipaula Alves 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 

12 Edivania Maria de Lima 

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 

13 Elisandro Flor Avelar 
Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 
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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 

14 
Flexsivone Aguiar 
Bezerra de Oliveira 

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 

15 
Francinaria Priscila 
Cavalcante da Cunha 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

14 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

14 

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 88 

16 
Francisca Ângela dos 
Santos Souza 

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 

17 
Francisca das Chagas 
Dantas Macedo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

15 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

15 

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 50 

18 
Francisca Shirla Claudio 
Garcia 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

19 
Francisca Sotero da Silva 
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 

30 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 50 

20 
Francisca Valdizia de 
Souza 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

21 
Geórgia Nogueira 
Galdino 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

16 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

16 

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 72 

22 
Jadna Sueli de Lima 
Oliveira 

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 

23 Joana Vênus da Cunha 

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 

0 

TOTAL DE PONTOS 70 

24 Luciene da Silva Bezerra 

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 

25 
Luciene de Lima 
Macedo Bezerra 

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 

26 Maria Adriana de Melo 

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 

27 Maria Anailza Vieira 
Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

20 
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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 

28 
Maria Anunciação Vieira 
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 

20 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

29 
Maria das Graças Veras 
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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 80 

30 
Maria dos Milagres da 
Cunha 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 

31 
Maria Elizangela da Silva 
Fonseca 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

15 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

15 

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 

32 
Maria Flórida de 
Oliveira Costa 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

NÃO 
ENTREGOU 
CURRÍCULO 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

 

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

 

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

 

TOTAL DE PONTOS  

33 
Maria Ione da Costa 
Pereira Rodrigues 

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 

34 Maria Josineide 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 

10 

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

20 

TOTAL DE PONTOS 70 

35 
Maria Silvaneide da 
Cunha 

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 

36 
Maria Silvanete da 
Cunha Ozório 

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 

37 
Mínita Emídio Rocha 
Luciano 

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 

38 Mônica Bezerra da Silva 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

15 

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 

0 

TOTAL DE PONTOS 65 

39 
Pautília de Melo 
Mendes Neta 

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 

40 
Rita de Cássia Vieira 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 0 
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Sensu, Stricto Sensu 
(Mestrado/Doutorado) na área objeto da 
vaga pretendida 

TOTAL DE PONTOS 80 

41 
Sebastiana Edimilza 
Amador 

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 

42 
Taizia Cavalcante 
Valentim 

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 

43 
Ulimaria Augusta de 
Souza Izidro 

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 

44 
Weverson Waldones 
Faustino 

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 

 
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 

 
 
 
 
 

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 
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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 10 

função objeto da vaga pretendida 

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 10 
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função objeto da vaga pretendida 

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 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

Nº NOME CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

01 Angelica da Cunha Silva 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

02 
Daliane Lopes de Araujo 
Sena 

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 

40 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 

03 
Inara Raquel de Lucena 
Sousa 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

5 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

5 

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 50 

04 Iverton Lopes Verissimo 

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 

05 Izabela Silva 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 

06 
Maria Ucilene Matias de 
Melo 

Tempo de exercício na área objeto da 
vaga pretendida 

5 

Tempo de experiência específica na 
função objeto da vaga pretendida 

5 

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 50 

07 
Samila Patricia Mendes 
Silva 

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 

30 

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

0 

TOTAL DE PONTOS 60 
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__________________________________________ 
Maria do Socorro Rodrigues 

Pedagoga 
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__________________________________________ 
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 
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