
COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ – CEARÁPORTOS 
 

Resposta do Recurso contra Isenções Indeferidas 
 
 

M01 - ASSIST / ADMINISTRATIVO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7018282 ADRIANO ESTEVAO DE LIMA De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 

INDEFERIDO 

7023782 ALEXANDRE DE MENEZES GOMES O candidato apresentou cópia autenticada em cartório do histórico acompanhado de 
declaração original informando a conclusão, porém não apresentou cópia simples do 
documento de identidade.   

INDEFERIDO 

7036353 ALISSON CAUA DE SOUSA SILVEIRA 
COSTA 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7007817 ALYNNE REGIA MENESES FARIAS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7042930 ANA FATIMA DE BRITO ROCHA De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7026242 ARIANE GADELHA BATISTA De acordo com o item 5.8.3.2. do Edital 
A candidata possuía duas alternativas: 
1º) Apresentar cópia autenticada em cartório do certificado de conclusão; 
2º) Apresentar cópia autenticada em cartório do histórico escolar acompanhado de 
declaração original informando a conclusão. 
A candidata apresentou cópia autenticada em cartório do histórico escolar, porém não 
apresentou declaração original informando a conclusão. Apresentou também o certificado 
de conclusão, mas o mesmo não foi autenticado. 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. (item 5.8.6.) 

INDEFERIDO 

7043813 BRUNA ARAUJO LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 

INDEFERIDO 



c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

7021976 CARLOS EDUARDO BEZERRA LINO De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7033060 CLEMESON CASTRO MOURA De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação devera ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7014694 DANIELA DA SILVA LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7012284 DANIELA DIAS BARROS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7035756 EMILSON LOPES DE CARVALHO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7010036 FLAVIANA DA SILVA FREITAS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7011849 FLAVIO MARCOS ALVES NOBRE De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7034300 FRANCISCA CARLA GUILHERME 
CARVALHO SILVA 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7039778 FRANCISCA MAYARA SANTOS DE 
ALENCAR 

De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 

INDEFERIDO 



prorrogação do prazo. 

7015631 FRANCISCA VANESSA DA SILVA ANDRE De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7013221 FRANCISCO CLAYDSON NASCIMENTO 
FARIAS 

De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7029926 FRANCISCO DENIS OLVEIRA DE LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7040377 FRANCISCO LUCAS FONTELES De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7007450 FRANCISCO RODRIGO VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7041306 GESSILEUDA GONÇALVES LEITAO RECURSO NÃO PROCEDE INDEFERIDO 

7017812 GILLES DORNELES MARQUES ARAUJO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7020139 HERCULANO LOPES DE SOUSA De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade o candidato. Além disso, não será permitida, após a entrega 
do requerimento de isenção e dos documentos comprobatórios, a complementação da 
documentação. (item 5.8.6.) 

INDEFERIDO 

7041314 IRISNEIDE ALVES DE LIMA De acordo com o item 5.8.6. do Edital 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 

INDEFERIDO 

7032960 JACKSON NASCIMENTO LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 

INDEFERIDO 



c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

7039050 JACQUELINE BENTO AGOSTINHO 
SIQUEIRA 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7007922 JANETT DINIZ ALMADA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7000626 JOELMA KELE FERREIRA DE AQUINO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7007060 JOSÉ ABRAAO DO NASCIMENTO GOMES De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7405723 JOSIANE DE OLIVEIRA PEREIRA De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7010770 KARINA NOGUEIRA DIOGENES De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7022506 KELLY WINNY MIRANDA DA SILVA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7039751 LENI MARQUES ARAUJO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7026420 LUANA COSTA DE OLIVEIRA De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 

INDEFERIDO 



prorrogação do prazo. 

7034709 LUANA MOTA DA SILVA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7040784 LUCIANA LUZO ROCHA ARAUJO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7007884 MARIA JANAINA ABREU INACIO De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 
5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 
solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7042566 MARIA OLANDI ALBINO ASSUNÇAO A candidata apresentou declaração de próprio punho pedindo isenção da taxa de 
inscrição,  
cópia simples do documento de identidade, conta de energia elétrica, página da carteira 
de trabalho autenticada em cartório com fotografia , qualificação civil , alterações de 
identidade , e anotações gerais , porém  não apresentou a página do  contrato de 
trabalho nem a página seguinte em branco.  

INDEFERIDO 

7023464 MARIA OZANEIDE PENHA DA SILVA Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7020910 MARIA SOLANGE UCHOA MUNIZ De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção.  

INDEFERIDO 

7031165 MARILLIA MCDONALD GOMES FARIAS A candidata não apresentou cópia simples do contracheque atual. INDEFERIDO 

7020520 MATTHEUS AUGUSTO SILVA NOBRE Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 



7044259 MAVYLA BARBOSA DE LIMA SILVA De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7000022 PATRICIA ROCHELLE VALENTIM SILVA De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade o candidato. 

INDEFERIDO 

7021240 PAULO CESAR SOUSA ROCHA JUNIOR De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7017286 RAQUEL FERREIRA DA SILVA FREITAS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7026412 RICARDO DE SOUSA GOES De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7021097 RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA 
HOLANDA 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7044593 ROSANGELA FERNANDES DIAS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7033087 SAMUEL NASCIMENTO DE SOUSA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7027427 SHARA ANGELICA DA SILVA BARBOSA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7003153 SILANY DA SILVA NASCIMENTO ALMEIDA Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 



7033575 SILVANIO FLORENTINO DA SILVA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7032773 SILVERLANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA 
EVANGELISTA 

Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7040741 TAYDE PIRES RAMOS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7016786 TEREZA PRISCILA ALEXANDRINO 
FERREIRA DE AQUINO 

Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

    

M02 - ASSIST / OP. SERVIÇOS PORTUARIOS 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7025882 AECIO GONCALVES SILVA DE OLIVEIRA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7033958 ALINE MOREIRA LIMA De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7018940 ALUISIO RODRIGUES MARQUES NETO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7025939 ANTONIA REBECA FÉLIX DA SILVA De acordo com o item 5.8.6. do Edital 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 

INDEFERIDO 

7035489 CARLOS HENRIQUE FELIPE DOS SANTOS A relação das isenções deferidas será divulgada no Diário Oficial do Estado e no site 
www.funcab.org 

INDEFERIDO 

7040911 CLAUDENIR RODRIGUES LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 

INDEFERIDO 



5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

7042175 CLAUDIMAR RODRIGUES LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7044194 CLEONICE DA SILVA PIMENTEL De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7019114 EDVAN DA SILVA MOREIRA O candidato só apresentou uma data de doação. 
 

INDEFERIDO 

7011288 ELISANGELA SOARES DA SILVA Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7035551 EMILSON LOPES DECARVALHO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7022344 ERMESON DOS SANTOS BANDEIRA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7004575 EVERTON DIEGO DE MOURA GOMES De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7044127 FCA VALDENISE SILVA DOS SANTOS De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 
5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 

INDEFERIDO 



solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

7041810 FRANCISCA BEATRIZ MOREIRA DE 
SOUZA 

RECURSO NÃO PROCEDE 
De acordo com o item 5.8.4.2.1 do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de Atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inicio das inscrições, não 
havendo prorrogação o prazo. 

INDEFERIDO 

7013442 FRANCISCO ANTONIO SOUZA 
NASCIMENTO 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7015771 FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS 
JUNIOR 

De acordo com o item 5.8.6. do Edital 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 

INDEFERIDO 

7000650 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7019580 FRANCISCO ESSAN MELO DA SILVA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7016492 FRANCISCO JOSE DA SILVA TORRES Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7022131 GENESIO LUIZ DA COSTA FILHO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7025190 GERLAN LIMA DIAS De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7041799 GILBERTO PEREIRA DE ANDRADE De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deverá ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7006870 GRACE KELLY MARQUES DE AMORIM Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 



7044542 GRACIANE RIBEIRO MATOS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
d) não observar o prazo estabelecido neste edital. 

INDEFERIDO 

7011962 HENRIQUE HANDERSON DE LIMA 
BARBOSA 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7024070 JOAO PAULO DA SILVA MENEZES De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade o candidato. 

INDEFERIDO 

7044470 JOSÉ GLAUBER MENEZES RODRIGUES RECURSO NÃO PROCEDE INDEFERIDO 

7006136 JOSE MARCO DOS SANTOS De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 
5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 
solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7032781 JOSE WALISON BARROSO De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 

INDEFERIDO 

7025211 KENEDY TEIXEIRA DOS SANTOS O candidato apresentou cópia simples do documento de identidade e a declaração 
original informando a conclusão, porém não apresentou cópia autenticada em cartório do 
histórico escolar. 

INDEFERIDO 

7000642 LAYSA KEYRE FREIRE JUSTINO De acordo com o item 5.8.6. do Edital 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 

INDEFERIDO 

7000413 LEONARDO VICTOR DA SILVA Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7036744 LUCAS FERREIRA DE LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 

INDEFERIDO 



c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

7037112 MAGNO SILVA DE PAULA RECURSO NÃO PROCEDE 
De acordo com o item 5.8.4.2.1 do Edital 
A documentação deveria ser entregue pessoalmente no Posto de Atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inicio das inscrições, não 
havendo prorrogação o prazo. 

INDEFERIDO 

7032161 MAKOY DAMIAO DE SOUZA De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7005261 MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7019289 MARCILIO TORRES DE OLIVEIRA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
d) não observar o prazo estabelecido neste edital. 

INDEFERIDO 

7011865 MARCIO GARDEL DE SOUSA 
GONÇALVES 

De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7005237 MARCUS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES O documento de doador de sangue apresentado, não consta em nome do candidato. INDEFERIDO 

7006551 MARIA SOCORRO TEIXEIRA COSTA A candidata não apresentou declaração original do órgão de origem indicando sua 
condição de servidor público. 

INDEFERIDO 

7015836 MONICA MARIA DE LIMA DA SILVA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7036833 NATANYELLE FERREIRA DE LIMA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7017057 NIVIANE DOS REIS COSTA Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

7004524 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SOARES De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 



7036175 REGINA CÉLIA DE SOUZA BARBOSA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7015046 SANDRA LOPES RODRIGUES De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7024568 SHEILA DE OLIVEIRA YAMAMOTO DE 
CASTRO 

De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7030096 STEFANNI PITOMBEIRA GOMES 
PIMENTEL 

De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 

INDEFERIDO 

7028369 VALDECI ALMEIDA FILHO De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7021321 VALDENIA DOS SANTOS XAVIER De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7013280 WASHINGTON DE JESUS DOS SANTOS Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. 
 

DEFERIDO 

    

M03 - ASSIST / MANUTENÇAO E INFRA-ESTRUTURA 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7035950 DEMONTIE FARIAS DE FREITAS De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deverá ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7034660 ELDO RODRIGUES DO NASCIMENTO De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 

INDEFERIDO 



5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 
solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

7016530 RAYANE VIEIRA MATOS De acordo com o item 5.8.4.2.2. do Edital 
A não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que tratam as 
isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas solicitadas, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7042272 WILBER DE AMORIM TEIXEIRA De acordo com o item 5.8.4.3. do Edital 
As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 

INDEFERIDO 

    

M05 - ASSIST / SEGURANÇA DO TRABALHO 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7032757 ELINETE SILVA MIRANDA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7045158 FRANCISCO RAISSO DA SILVA DE 
OLIVEIRA 

De acordo com o item 5.8.6. do Edital 
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos 
comprobatórios, a complementação da documentação. 

INDEFERIDO 

7010931 IRES BARBOSA DE ARAUJO De acordo com o item 5.8.4.2.1. do Edital 
A documentação deverá ser entregue pessoalmente no Posto de atendimento – ANEXO 
II, impreterivelmente nos 03(três) primeiros dias do inicio das inscrições, não havendo 
prorrogação do prazo. 

INDEFERIDO 

7012632 RUTH DOS SANTOS MAIA De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 



    

S06 - ANALISTA / ADMINISTRATIVO - REC. HUMANOS 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7038275 ANTONIO MARCOS DE MATOS De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 
5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 
solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7041101 GRAZIELLA MOREIRA COELHO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

7027982 ISABELA CRISTINA SANTOS DA SILVA De acordo com o item 5.8. do Edital 
Não haverá isenção total ou parcial do valor a inscrição, exceto nos casos descritos a 
seguir: 
5.8.1. Servidor Público Estadual; 

5.8.2. Doador de Sangue; 

5.8.3.1. Deficiente;  

5.8.3.2. Egresso do Ensino Público;  

5.8.3.3. Renda Familiar mensal de até 2(dois) salários mínimos. 

Além disso, a não apresentação de quaisquer documentos citados nos subitens de que 
tratam as isenções ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e formas 
solicitadas, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

INDEFERIDO 

7037007 MARIO MARX MARTINS De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 



7035721 MARTA MARIA MOREIRA COELHO De acordo com o item 5.8.5. do Edital 
Não será concedida isenção do pagamento do valor da inscrição ao candidato que: 
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos nos subitens 5.8.1, 
5.8.2 e 5.8.3 deste edital. 

INDEFERIDO 

  
 
 

  

S15 - ANALISTA / ENGENHARIA (GESTAO AMBIENTAL) 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7005733 MONEIDE RIBEIRO RODRIGUES Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. DEFERIDO 

    

S18 - ANALISTA / ENGENHARIA CIVIL 

Inscrição Candidato Justificativa Resultado 

7000731 HIGOR THIBERIO SALES GONÇALVES Após revisão do documento apresentado, a banca defere o pedido. 
 

DEFERIDO 

    
 

 


