
Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1670611 GILSON CARLOS MENDONÇA DA SILVA       
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1509365 SHARLES SILVA SANTOS                                

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

PSS DEPASA / AC

Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva

Cargo: F01 - APONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                       



1707485 WESLEY GONÇALVES CEZAR                        

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa
1614924 ALCIDES VERISSIMO DOS SANTOS              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1577972
JHENNEFER SEGATTO ALVES DE 
MENEZES                                                                                                                                                                      

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1608452 JONAS LOPES DE LIMA                                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1635859 LUCAS CABRAL DE ALENCAR SOUSA           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1023870 LUCAS MORAIS DE FREITAS                          
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1023870 LUCAS MORAIS DE FREITAS                          
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1568302 MARIA JOSE LIMA MAGALHAES                     
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1591746 MAYCON DOUGLAS LIMA DE CASTRO          Gabarito final disponível no site. INDEFERIDO

Cargo: F02 - AUXILIAR DE ELETRICISTA                                                                                                                                                                            



1711814
MIGUEL FRANCISCO CAEIRO BATISTA 
RODRIGUES                                                                                                                                                               

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1620932 REGINALDO BONIFÁCIO DE LIMA                  
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1507141 THIAGO GALVES DE CARVALHO                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1689924 ANA MARIA DA SILVA LIMA FRAGOSO          

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1009710 ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA             
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1711458 ANDRESSA KAREN ARAUJO DE ASSIS         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1630237 ANTONIA ERILENE SOUSA E SOUSA            Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1630237 ANTONIA ERILENE SOUSA E SOUSA            Recurso Improcedente. INDEFERIDO

Cargo: F03 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO                                                                                                                                                                         



1698613 CRISTIAN WILLIAN GÓES ALMEIDA               

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1720546 DEMEVANIA DE SOUZA OLIVEIRA                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1029657 FRANCIANE DA SILVA OLIVEIRA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1708082 GABRIELA COSTA DE SOUZA                         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1500295
GABRYELLY ISABEL FORTUNA DE 
OLIVEIRA                                                                                                                                                                    

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1003607 GERLANDIA DOS SANTOS MUNIZ                  Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1007173 JANAÍNA AMORIM DE SOUZA                         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1706977 LUIZ CARLOS RUFINO DA COSTA                  Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1004123 MARCIA DE LIMA MOTA                                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1688111 MARIA ODETE DAS CHAGAS MACIEL            Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1679341
MAURÍCIO ANSELMO DE CASTRO 
FERREIRA                                                                                                                                                                     

Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1723103 PAMELA DE SOUZA REGO                              

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1614363 SANGELA INARI SANTANA AMBRÓZIO          Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1641310 EDSON COSTA DE SOUZA                              
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1014919 JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTO              Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1682067 MARINILSON ANDRADE DA SILVA                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1559052 NEEMIAS LIMA CAVALCANTE                         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1647393 RAIANE DA SILVA BARROS                             
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1586963 JOSÉ RIBAMAR MAGALHÃES BARBOSA       Cartão resposta e gabarito final disponíveis no site. INDEFERIDO

Cargo: F04 - AUXILIAR DE MECÂNICO                                                                                                                                                                                

Cargo: F05 - DESENHISTA                                                                                                                                                                                                   

Cargo: F06 - ENCANADOR                                                                                                                                                                                                   



Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1561472 ADSON DA SILVA VALENTE                            Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1669036 AURICELIO ROSAS DOS SANTOS                  Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1575015 DELCEMIR SOUZA DE MENDONÇA                
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1676466 FRANCISCO UENDEL DA SILVA BEZERRA    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1556258 GESIEU DE ANDRADE MOREIRA                    Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1685120 ÍCARO MENEZES                                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1653229 ISRAEL MARTINS DA SILVA FREITAS            

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1035940 JOÃO FELIPE PAIXÃO DA SILVA                     
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1563130 JONATHAN WILKER DE MORAIS DA SILVA   
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1645021 JOSÉ BISMARQUES DA SILVA BEZERRA      Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1673394 MANOEL FERNANDES DE MELO                    

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1572989 MATEUS FERREIRA ALVES DA SILVA           

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1503545 THYAGO TOJAL DE BRITO                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1008463 UESLEY DA SILVA MORENO                           
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
Cargo: F07 - ENCARREGADO                                                                                                                                                                                              



1593323 CAMILA DE ARAÚJO KAMEL                           

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1593323 CAMILA DE ARAÚJO KAMEL                           

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1679384 DANIEL LENNON ALMADA SILVA                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1500325 DANIEL VEIGA ANDRADE                                
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO



1507044 EDINEIA VERÍSSIMO SILVA SOUZA               

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1699610 FRANCISCO MACARIO VASCONCELOS        

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1699610 FRANCISCO MACARIO VASCONCELOS        

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1595083 GESICA CASTRO DE SOUSA                          Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1542559 GILNEYSON ALBUQUERQUE DA SILVA         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1582658 GLEYCIANE CEZÁRIO DA SILVA                     Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1008501 IURY NATAN FONTINELE BEZERRA               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1612778 JOSE ANDRE CARVALHOSA DE SOUSA       Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1673033 KENNEDY COSTA DA SILVA                           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1526928 LEONARDO HESPANHOL DA SILVA               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1656074 PEDRO LUCAS DE PAIVA SOUZA ROQUE     Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1555715 PEDRO OLIVEIRA DA SILVA                            Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1691716 PETRÔNIO MELO DE OLIVEIRA                      Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1000713 RAIMUNDO NONATO DUQUE FEITOSA         Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1581295 RENATO DUARTE UCHOA                               

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1707841 THIAGO AUGUSTINHO DE MESQUITA           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1052357 ABIGAIL NASCIMENTO PEREIRA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1675710 ADAIAS NOGUEIRA DE ALMEIDA                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1671960 ADRIANA EVANGELISTA DA LUZ                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1015451 ARLENE DA SILVA SANTOS                            Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1591550
CARLA MAIARA MENEZES DA SILVA 
BEZERRA                                                                                                                                                                   

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1050931 CLICYANE DAVILA CASTELO BRANCO          Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1030396 CRISTINA GOMES DE MORAIS                       Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1060490 DANILA GOMES DA COSTA                             Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1615289 DORALICE PEREIRA RODRIGUES                  Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1567640 EVANILCE DA SILVA TEIXEIRA                       Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Cargo: F08 - LABORATORISTA                                                                                                                                                                                            



1588524 FLORENTINA ROSA PINTO DE LIMA              

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1527940 FRANCIANE DE ALMEIDA PARADA                
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1007440 GELCILENE PEREIRA DA SILVA                     
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1506382 GERLANDIA DO NASCIMENTO ARAUJO        Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1687719 HORTÊNCIA DA CRUZ CABREIRO                  Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1520903 JOELMA DE AGUIAR CORRÊA                        
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1522167 JORGINEY ARAÚJO LIMA                                
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva. Nota mantida de acordo com o gabarito final, não 

encontrado erro no processamento da nota do candidato.

INDEFERIDO

1522167 JORGINEY ARAÚJO LIMA                                
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva. Nota mantida de acordo com o gabarito final, não 

encontrado erro no processamento da nota do candidato.

INDEFERIDO

1565389 JOYCE GOMES DE MORAES                          Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1624016 JÚLIA COSTA DE SOUZA                                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1626507 JUMA VIEIRA CARVALHO PAIVA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1513281 JUVANA PONTES DOS SANTOS                     Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1539060 KALINE CASTRO DA SILVA                             
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1520032
KERLY RUANE MARTINS DE ASSIS 
QUEIRÓS                                                                                                                                                                    

Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1591223 LUYD CARLOS DA SILVA                                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1001060 MARCELO LUAN COSTA MACHADO              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1658182
MARIA MASCINETE RODRIGUES 
CASSIANO                                                                                                                                                                      

Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1709089 MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA                        Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1004956 MIRCLEI NEVES SOARES                                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1521357 RAI DE SOUZA SOARES                                  
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1612131 RAVENNA BREGENSE OLIVEIRA                   
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1503960 RILLARY CRISTINA ABREU DA SILVA            Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1001604 SUZANE COSTA DA SILVA                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1602160 TAMIRIS SILVA SABOIA VIANA                       
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1007122 TAYANA MELO DE FREITAS                            Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1602500 THIAGO SOUZA BRITO                                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1022296 WANÊSSA LIMA DA COSTA BRITO                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1513940
YSLÂNNE CRISTHYNA CAVALCANTE 
BEZERRA                                                                                                                                                                    

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1524054 ALEXSANDRO RAMOS DA SILVA                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Cargo: F09 - LEITURISTA                                                                                                                                                                                                     



1572679 ANTONIO JOSÉ DE MENEZES DO CARMO    
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1031910 AUDREA DE LIMA NASCIMENTO                    

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1058657 ECIRLEY COSTA OLIVEIRA                             

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1050109 EDVANILTON ROCHA MOREIRA SILVA          

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1014870 ELINE DOS SANTOS SILVA                             Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1525174 ERICA MONTEIRO NEVES                               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1572873 FRANCISCO ERCILIO SILVA DA COSTA        
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1532413 JAILSON SALDANHA NOGUEIRA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1565010 JOÃO LUCAS COSTA DA SILVA                      Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1698788 JOSÉ CLEBISSON DE JESUS FREITAS          
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1679783 JUNIOR DE FRANÇA SILVA                             Resultados disponíveis no site. INDEFERIDO

1698206 LUZIANE FLORES DA COSTA                         
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1617869 MATHEUS DE SOUZA LIBERALINO                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1621580 MIZAEL ROSA DE SOUZA                                
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1031872 PRISCILA SILVA DE SOUZA                            Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1593048 RAÍ DE SOUZA DUARTE                                  Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1520270 RAQUEL SOUZA LUCENA                                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1035002 UESLEI ALMEIDA LIMA                                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1016776 VALDECI DE MACEDO BARRETO                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1047094 ZENILDA ALVES DA SILVA                              

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
Cargo: F10 - MANOBRISTA                                                                                                                                                                                                  



1031775 CARLENE BORGES CASTRO                          

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
Cargo: F11 - MOTORISTA                                                                                                                                                                                                     



1548409 ADE CARLOS DE OLIVEIRA MIRANDA           

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1642227 ADEILSON DE LIMA LUNA                               
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1506706 AILSON GOMES DE LIMA                                
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO



1687999 ALISSON APARECIDO DE ALMEIDA               

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1613197 ANDESON LEITE DA SILVA                             
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1004743 ANTONIO ROBERTO DA SILVA E SILVA        
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1004743 ANTONIO ROBERTO DA SILVA E SILVA        
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO



1052012 CLAUDIANA RODRIGUES DA COSTA             

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1657380 DIEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO           
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1722581 FERNANDO COSTA OLIVEIRA                        
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO



1531395
FERNANDO IGOR GOMES DA JUSTA 
TEIXEIRA                                                                                                                                                                   

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1615190 FRANCISCO ARQUEMES MOTA MACEDO     
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO



1693220 FRANCISCO CHAGAS DA SILVA                     

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1612050 FRANCISCO ISAIAS GONZAGA MARTINS      
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO



1527614 JARDEL ALMEIDA DE OLIVEIRA P                  

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1518844 LUIZ DE ANDRADE SOUSA                             
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO



1578260
LUZIEL AUGUSTO HADDOCK SANTOS DE 
SOUZA                                                                                                                                                                  

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1580256 MATEUS BRAGA VILANOVA                            

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1580256 MATEUS BRAGA VILANOVA                            

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1641115 QUEVEM PINHEIRO DA SILVA                        
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1000810 RARITON OLIVEIRA VIDAL CRUZ                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1618210 TALES BRENO MACHADO REBOUCAS          
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1702084 TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO               
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1727559 WALISSON IRIS DA SILVA                               
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1520547 ABRAHANNE ARAÚJO SAADY DA SILVA       
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1611178 ALEX FELIX DA SILVA OLIVEIRA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Cargo: F12 - OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO                                                                                                                                              



1579851 ALEXANDRE ITALO DE LIMA LEITÃO             

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1658930 ALICE FERREIRA DO NASCIMENTO               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1011987 BRUNO SOUZA DA SILVA                                
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO



1621955 CLOVIS ANTONIO ZDRADEK                           

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1534726 ELSON SOUZA DOS SANTOS FILHO              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1500082 EMENSON SILVA DE SOUZA                           Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1713019 FRANCISCO WELINGTON PAIVA                    

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1507680 GLEISON AGUIAR DA SILVA                           Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1011219 ISMAEL VALENTIN SERPA                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1673009 ÍTALO SARAH GENEROSO                              
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1575260 JEFFERSON CARVALHO CUNHA                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1003321 JOAO PAULO CAVALCANTE DE SA                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1543350 JOAS DE LIMA CAVALCANTE                          
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1631403
JOSE CLAUDENILCE DE MENDONÇA 
PAIVA                                                                                                                                                                      

Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1523309 JOSÉ ELOI DE BARROS                                   

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1648080 JOSE SAMUEL PONTES PEDROSA                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1547763 LUZICLEUDO DE BARROS PEREIRA              
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1601628 MARCELINO DO NASCIMENTO ALVES          
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1658956 MARINILSON ANDRADE DA SILVA                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1004794 MIRCLEI NEVES SOARES                                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1644998 NILCIELE DOS SANTOS NASCIMENTO          
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1567390 PAULO PANTA GOMES                                    Resultado disponível no site. INDEFERIDO



1641441 PAULO ROMÁRIO DA SILVA NETO                 

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1641441 PAULO ROMÁRIO DA SILVA NETO                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1681265 PLACIDO LIMA ALBUQUERQUE                      Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1535781 RODRIGO BARBOSA DAS NEVES                  Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1622021 ROGER TAVARES DA SILVA                           Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1638378 SANDE GUEDES DA SILVA                              
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1506277 SERGIO SILVA DE MELO                                 
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1683276 TAVILA ALVES DE SOUZA                               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1504410 WANDSON FARIAS DE MAGALHÃES             Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1536516 WILSON GABRIEL SANTOS GOMES              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1536516 WILSON GABRIEL SANTOS GOMES              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1015907 CLEITON DUTRA MEIRELES                           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Cargo: F13 - OPERADOR DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA                                                                                                                                                      



1558447 FABIANO NASCIMENTO OLIVEIRA                 Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1610970 FIDEL KENNEDY DE SOUZA DE OLIVEIRA    Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1599984 JOSÉ NILSON DE ARAÚJO NASCIMENTO     Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1599984 JOSÉ NILSON DE ARAÚJO NASCIMENTO     Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1050354 LUCAS CUNHA DE SOUZA                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1576798 MARCOS CONDE PEREIRA                             Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1009125
MARIA GEANE LIMA VERDE DO 
NASCIMENTO                                                                                                                                                                    

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1716654
MARIA MISSIRLANDIA DE MENDONÇA 
PAIVA                                                                                                                                                                    

Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1675931 ROGGER DA SILVA                                          Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1560786 VERISMAR AUBUQUERQUE MACEDO           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1547402 VITOR RONARIO SILVA LIMA                          

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO



1020137 WILLIS DE ALENCAR DIAS                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1663160 VALDO GOMES PEREIRA                                Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1512374 BRUNO DA SILVA FIGUEIREDO                      
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1512374 BRUNO DA SILVA FIGUEIREDO                      
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1517520 GLEICE MORAIS OLIMPIO                               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1635336 SABRINA HORRANA COSTA DE MELO          Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1637193 UARLES ALVES DA SILVA                               Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1583840 CLEIMISSON SA DE SOUZA                            
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1702122 JANIS QUEIRÓS DA SILVA                              Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado
1692488 ERLÂNIO FERREIRA LIMA                               Recurso Improcedente. INDEFERIDO

1670530 FRANCISCO DEILSON DE OLIVEIRA LIMA     Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1688723
FRANCISCO RANISSON DUTRA DO 
NASCIMENTO                                                                                                                                                                  

Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1664131 HERBE MATIAS FERNANDES                         Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1523112 JOAO PAULO SILVA WICIUK                           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1635786 LUCAS CABRAL DE ALENCAR SOUSA           Resultado disponível no site. INDEFERIDO

1653113 RONISCLEY CORDEIRO DE OLIVEIRA           
Cartão resposta e gabarito final disponíveis no site.Nota mantida de acordo com o 

gabarito final, não encontrado erro no processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

Cargo: F16 - PEDREIRO                                                                                                                                                                                                       

Cargo: F14 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS                                                                                                                                                          

Cargo: F15 - OPERADOR DE RÁDIO/CCO                                                                                                                                                                          

Cargo: F19 - TÉCNICO ELETRICISTA                                                                                                                                                                                  



1507184 THIAGO GALVES DE CARVALHO                   Resultado disponível no site. INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1659782 EDSON LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA     
Assuntos referentes a questões objetivas foram tratados no recurso contra o 

gabarito da prova objetiva.
INDEFERIDO

1567608 ELTON DA SILVA FEITOSA                              
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1674161 ENDESSON LIMA DA SILVA                             

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1540670 TIAGO DE SOUSA DIAS                                   
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

1540670 TIAGO DE SOUSA DIAS                                   
Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

Resultado

Cargo: F20 - TÉCNICO MECÂNICO                                                                                                                                                                                      

Cargo: F21 - TOPÓGRAFO                                                                                                                                                                                                   

Cargo: S01 - ADMINISTRADOR                                                                                                                                                                                            
Justificativa



DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S02 - ARQUITETO                                                                                                                                                                                                     
Justificativa

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S03 - ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                                                                                                     
Justificativa

Cargo: S04 - CONTADOR                                                                                                                                                                                                     
Justificativa

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S06 - ENGENHEIRO CIVIL                                                                                                                                                                                        
Justificativa

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S07 - ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                                                                                                                                          
Justificativa

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S08 - ENGENHEIRO FLORESTAL                                                                                                                                                                            



1648063 ALEXANDRE HENRIQUE BAIA RIBEIRO         

Conforme consta em edital, subitens 8.5. A organização da prova, seu 

detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões encontram-

se representados na tabela abaixo(Vide tabela em edital)8.6. Será reprovado na 

Prova Objetiva e eliminado do Processo Seletivo o candidato que se enquadrar 

em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Didático-Pedagógicos;

b) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos na Prova Objetiva 

de Conhecimentos

Específicos;

c) obtiver nota inferior a 40% (quarenta por cento) dos pontos no conjunto das 

Provas Objetivas.

8.6.1. O candidato eliminado no conjunto das provas objetivas não terá 

classificação alguma no

Processo Seletivo. 

INDEFERIDO

1608800 JARDE DA SILVA FREITAS                              
Não houve questão de Raciocínio Lógico anulada. Verificar "Gabarito Final" no 

site.
INDEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Resultado
DEFERIDO

Inscrição Candidato Justificativa Resultado

1664204
GUILHERME BRUNO HONORATO DE 
ALMEIDA                                                                                                                                                                     

Nota mantida de acordo com o gabarito final, não encontrado erro no 

processamento da nota do candidato. 
INDEFERIDO

Justificativa
Cargo: S09 - ENGENHEIRO MECÂNICO                                                                                                                                                                              

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S12 - GEÓLOGO                                                                                                                                                                                                       

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S10 - ENGENHEIRO QUÍMICO                                                                                                                                                                                 
Justificativa

Considerando os recursos contra o resultado preliminar apresentados pelos candidatos e, tendo sido constatado que o gabarito final não 

Cargo: S11 - ENGENHEIRO SANITARISTA                                                                                                                                                                         
Justificativa



1575643 RENAN NUNES DA SILVA                                Recurso Improcedente. INDEFERIDO


