
 

  

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

CONCURSO PÚBLICO 

 
RESULTADO DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

 DO VALOR DE INSCRIÇÃO, APÓS RECURSOS 

 

 

I. A Fundação Carlos Chagas informa nos Anexos I e II a decisão, após análise dos recursos, 

referente aos requerimentos de isenção do pagamento do valor da inscrição deferidos e 

indeferidos, conforme item 7do Capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2011. 

II. O candidato cujo requerimento de isenção do valor do pagamento da inscrição foi deferido e/ou que 

teve seu recurso provido deverá retornar ao site da Fundação Carlos Chagas para efetuar sua 

inscrição até a data limite de 16/12/2011. 

III. O candidato cujo requerimento de isenção do valor da inscrição foi indeferido e/ou que teve seu 

recurso improvido, e queiram participar do certame, deverão efetuar o pagamento da inscrição 

conforme previsto no item 3 e subitens do Capítulo IV do Edital de Abertura de Inscrições nº 

01/2011, até a data limite de 16/12/2011. 

IV. As respostas dos recursos ficarão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas 

www.concursosfcc.com.br, por 7 (sete) dias a contar da data da divulgação deste Edital. 

 

 

São Paulo/SP, 14 de dezembro de 2011. 

Fundação Carlos Chagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO I 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM O REQUERIMENTO  

DE ISENÇÃO DEFERIDO  

 

NOME NDOC REQUERIMENTO 

HENEYDA QUINTAS AMARAL 347711 58373 

HILDYCARLA VILHENA DA SILVA 275652 58598 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM O REQUERIMENTO  

DE ISENÇÃO INDEFERIDO  

 

NOME NDOC REQUERIMENTO MOTIVO 

ANDRESSA BEZERRA VALERIO 279827 59269 

Candidata não enviou a cópia autenticada da página 

com as anotações do último contrato de trabalho e a 

página subsequente em branco da carteira de trabalho. 

Desta forma está em desacordo com o subitem 1.2.4 

do capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições. 

ANDREW HEMERSON 

GALENO RODRIGUES 
352244 59074 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

ANDREZA JAQUELINE 

TAVARES LINHARES 
122556 58663 

Para obtenção da isenção a candidata deveria 

comprovar 03 (três) doações no período de 18/11/2010 

à 18/11/2011. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 1.3 do capítulo V do Edital de abertura de 

Inscrições. 

ARILDO DE VILHENA 

PINHEIRO 
268795 58350 

Candidato não enviou a documentação. Desta forma 

está em desacordo ao subitem 3.1 do capítulo V do 

Edital de Abertura de Inscrições. 

BREHMYN KLIZMAN 

SIQUEIRA NAZARIO 
191763 59177 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

CELIA MARQUES DA COTA 5693571 58438 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

CLESIO SANTOS DE SOUSA 285282 58916 

Candidato não enviou a cópia autenticada da página de 

identificação da carteira de trabalho. Desta forma está 

em desacordo ao subitem 1.2.4 do Capítulo V do Edital 

de Abertura de Inscrições. 

 

 



  

NOME NDOC REQUERIMENTO MOTIVO 

ERICK DAVIS SANCHES 

RODRIGUES 
459588 58409 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

FERNANDO SILVA SOUSA 170116 58643 

Candidato enviou a página da carteira com as 

alterações salariais desatualizadas e deixou de enviar o 

comprovante de rendimentos. Conforme estabelecido 

no Edital de Abertura de Inscrições, para obtenção da 

isenção o candidato deveria enviar declaração de pobre 

firmada de próprio punho juntamente com os 

documentos mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 

a 1.2.7 correspondente a sua situação profissional. 

FRANCICLEY SANTANA 

VALENTE MAGALHAES 
269657 58465 

Candidata não enviou a cópia autenticada da página 

com as anotações do último contrato de trabalho e a 

página subsequente em branco da carteira de trabalho. 

Desta forma está em desacordo com o subitem 1.2.4 

do capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições. 

GLAUCIA SERRAO CORREA 458481 58432 

Candidata não enviou a documentação. Desta forma 

está em desacordo ao subitem 3.1 do capítulo V do 

Edital de Abertura de Inscrições. 

HEITOR COSTA PICANCO 177830 58609 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

HERVELEN MARTINS DA 

SILVA RODRIGUES 
182327 58357 

Candidata não enviou a cópia autenticada da página 

com as anotações do último contrato de trabalho e a 

página subsequente em branco da carteira de trabalho. 

Desta forma está em desacordo com o subitem 1.2.4 

do capítulo V do Edital de Abertura de Inscrições. 

IVONE LIMA CHAVES 375761 58397 

Candidata não enviou a cópia autenticada da página de 

identificação da carteira de trabalho. Desta forma está 

em desacordo ao subitem 1.2.4 do Capítulo V do Edital 

de Abertura de Inscrições. 

KETYANY MACIEL DE 

MEDEIROS 
3860937 58608 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

LEONARDO DA CRUZ 

BEZERRA 
4681304 58524 

Para obtenção da isenção o candidato deveria 

comprovar 03 (três) doações no período de 18/11/2010 

à 18/11/2011. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 1.3 do capítulo V do Edital de abertura de 

Inscrições. 

MARCELO SILVA E SOUZA 102761 58806 

Candidato enviou a cópia do documento de identidade 

sem autenticação. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 3.1.2 do Capítulo V do Edital de Abertura de 

Inscrições. 

 



  

 

NOME NDOC REQUERIMENTO MOTIVO 

MARCILENE NOGUEIRA 

MARQUES 
269434 58461 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

NERO ALVES DE OLIVEIRA 540462 58587 

Candidato enviou a cópia do documento de identidade 

sem autenticação. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 3.1.2 do Capítulo V do Edital de Abertura de 

Inscrições. 

PRICILA DA SILVA E SILVA 188621 58483 

Para obtenção da isenção a candidata deveria 

comprovar 03 (três) doações no período de 18/11/2010 

à 18/11/2011. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 1.3 do capítulo V do Edital de abertura de 

Inscrições. 

RAILAN CARVALHO ALVES 345342 58455 

Candidato enviou as cópias  dos documentos sem 

autenticação. Desta forma está em desacordo aos 

subitens 3.1.1 e 3.1.2 do Capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições. 

RAIZA MARIA DE CASTRO 

PEREIRA 
145895 58492 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

ROBSON RICARDO DE 

OLIVEIRA CORREA 
349335 58782 

Candidato enviou o laudo médico com a data fora do 

prazo estabelecido. Desta forma está em desacordo ao 

subitem 1.1 do Capítulo V do Edital de Abertura de 

Inscrições. 

RONILDA SILVA  DE MORAES 
02514124

20039 
58541 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

RUI MARQUES DA COSTA 207392 58442 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

SHIRLENE PESSOA DA SILVA 153507 58431 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

SILENE PESSOA DA SILVA 189463 58959 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

 



  

NOME NDOC REQUERIMENTO MOTIVO 

VAGNER SILVA DOS SANTOS 248061 58355 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção o 

candidato deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

VALTENI PIRES BRANQUINHO 274385 58423 

Fizemos uma nova conferência e recebemos o 

comprovante de endereço, porém o candidato não 

enviou a cópia autenticada da página de identificação 

da carteira de trabalho. Desta forma está em 

desacordo ao subitem 1.2.4 do capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições. 

YASMINY SILVA DE MORAES 498010 58615 

Conforme estabelecido no capítulo V do Edital de 

Abertura de Inscrições, para obtenção da isenção a 

candidata deveria enviar declaração de pobre firmada 

de próprio punho juntamente com os documentos 

mencionados no item 1.2 e subitens 1.2.1 a 1.2.7 

correspondente a sua situação profissional. 

 

 


