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ANEXO 

RESULTADO DOS RECURSOS 

 

MODALIDADE: FIC/PRISIONAL 
 
MUNICÍPIO: ALTOS 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2532 
JOÃO KLEBER 
OLIVEIRA COSTA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de MESTRADO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação. 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

676 
REGINALDO LOPES 
MORAES JUNIOR 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: PARNAIBA 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

721 
LUIZ JOSE DA SILVA 
LIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
em que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus 
à eliminação. 

 

 

 



 

277 
GUSTAVO SILVA 
VERAS 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação.  
 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA 
– EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido  da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na  
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular),  nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus 
a eliminação. 

GRUPO 05 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

714 
VANESSA DE ASSIS 
NASCIMENTO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
em que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus 
à eliminação. 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2126 
RAIMUNDO NONATO 
NUNES DE CARVALHO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
em que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus 
à eliminação. 

 



 

2872 
CLEONICE VIEIRA 
MATOS 

INDEFERIDO 

Em observância aos itens 5.11 a 5.17, 5.20 “a” e 5.28, o 
pagamento das inscrições deverá ser efetuado mediante 
boleto bancário e a homologação da inscrição fica 
condicionada ao devido pagamento, o candidato que não 
observar os itens mencionados acima faz jus a eliminação. 

1194 
FERNANDA FERREIRA 
BARBOSA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

146 
PATRICIA ELIAS DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

423 
FRANCISCO DE ASSIS 
DOS SANTOS SOUSA 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: PICOS 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2579 
MARIA MARLI ALVES 
MACEDO 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada 
para fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou 
no currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio regular), 
nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação 

 



 

2266 
TAINA ARAUJO DE 
LIMA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS 
FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não 
apresentou documento comprobatório que comprove a 
carga horária da atuação como docente nos cursos de 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA em que atuou, conforme determinado na 
tabela do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

875 
JOSÉ FERNANDES DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada 
para fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou 
no currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio regular), 
nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação. 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1961 
MARIA ERLANE DE 
SÁ 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS 
FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não 
apresentou documento comprobatório que comprove a 
carga horária da atuação como docente nos cursos de 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA em que atuou, conforme determinado na 
tabela do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, fazendo jus à eliminação. 



 

27 
ELIANE SANTANA 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação.  
 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III e previsto no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos emitido pelo MEC 
fazendo jus a eliminação.  
 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

1536 
CRISLANE DE MOURA 
NASCIMENTO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS 
FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não 
apresentou documento comprobatório que comprove a 
carga horária da atuação como docente nos cursos de 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA em que atuou, conforme determinado na 
tabela do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2384 
DANIEL BORGES DOS 
SANTOS 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação.  
 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 



 
GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1920 
GUSTAVO 
CARVALHO BATISTA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS 
FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não 
apresentou documento comprobatório que comprove a 
carga horária da atuação como docente nos cursos de 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA em que atuou, conforme determinado na 
tabela do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, fazendo jus à eliminação. 

 
MUNICÍPIO: TERESINA 
 

GRUPO 03 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

681 
SYLANA MARIA 
AGUIAR SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a eliminação.  
 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

3004 
ETAYENE MICHELLI 
VERAS DE LIMA 
BATISTA GUIMARÃES 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação.  
A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do edital. 

1618 
MARCIA MARIA DE 
CARVALHO BARROS 
MENEZES 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 05 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2676 
FRANKLIN COSTA DE 
LIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 



 

28 
ÉRICA PRISCILA DOS 
SANTOS SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

1483 
DAYANA RODRIGUES 
COSTA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

859 
PEDRO DUARTE DE 
SOUSA NETO 

DEFERIDO   

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1703 
TATIANA TAMARA 
CARVALHO DE 
SOUSA CAMPELO 

DEFERIDO   

2181 
AUREA DE JESUS 
LOPES GONÇALVES 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1406 
LAÉRCIO RAMON DA 
SILVA NASCIMENTO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de MESTRADO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

 



 

2438 
VIVANE ROCHA LIMA 
CASTRO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 18 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

3001 
BRUNA FURTADO 
SENA DE QUEIROZ 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de MESTRADO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 25 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2666 
ANTONIA FERNANDA 
ROCHA DA SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

 
 

MODALIDADE: TÉCNICO/ REDE E-TEC / EAD 
 

MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA 
 

GRUPO 01 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2644 
RÓBSON ALBANO 
SIMÃO 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação. 

 

 



 
GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1620 
JOSÉ HENRIQUE 
BATISTA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação.  

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

252 
RUBIA WALQUIRIA 
DE CARVALHO 

INDEFERIDO 

Conforme itens 5.1 a 5.5, 5.23, 5.25 e 5.29 do Edital as 
informações prestadas na inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, para fins de preenchimento 
do Currículo On-line cada documento deve ser devidamente 
nomeado e escaneado em formato PDF, cujo tamanho 
máximo será, obrigatoriamente, de 3Mb, desta forma esta 
Comissão não se responsabiliza por qualquer tipo de 
problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, 
seja de ordem técnica de computadores, seja decorrente de 
falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o 
envio. Desta forma, para o caso de enviar documentos em 
outros formatos, corrompidos ou anexados de forma 
incorreta que impossibilitem a sua visualização o candidato 
faz jus a eliminação. 

GRUPO 15 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

565 
LUIZ FERNANDO 
LOPES SOARES 
TEIXEIRA 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

 

 



 
 

GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

291 
ALEF DE ALENCAR 
SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

 
MUNICÍPIO: ANGICAL DO PIAUÍ 
 

GRUPO 02 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

82 
MARCOS PAULO 
PEREIRA DE MELO 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

403 
TERESINHA CRISTINA 
ARAUJO MOURA 

INDEFERIDO 

Em observância aos itens 5.11 a 5.17, 5.20 “a” e 5.28, o 
pagamento das inscrições deverá ser efetuado mediante 
boleto bancário e a homologação da inscrição fica 
condicionada ao devido pagamento, o candidato que não 
observar os itens mencionados acima faz jus a eliminação. 

GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

44 
SAMUEL JÔNATAS DE 
CASTRO LOPES 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 



 
MUNICÍPIO: ANISIO DE ABREU 
 

GRUPO 02 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

605 
KASCIO BORGES 
PEREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

2497 
ERAQUES ALVES 
FOLHA 

INDEFERIDO 
Conforme item 8.16, não serão reconhecidos os recursos 
interpostos fora do prazo estipulado nos itens 8.1 e 8.15. 

 
MUNICÍPIO: BARRAS 
 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2867 
ANTONIO GOMES 
GONÇALVES NETO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

3019 
JUMMA DA CUNHA 
NUNES 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação. 

 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

592 
ANGELA CARVALHO 
SOUSA 

DEFERIDO   

GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1129 
GEYSA MEDEIROS 
OLIMPIO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

274 
RAYONELE SANTOS 
CHAVES 

INDEFERIDO 

As declarações de experiência profissional para fins de 
comprovação somente serão aceitas se emitidas em papel 
timbrado, devidamente datadas, carimbadas e assinadas pelo 
responsável e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13. A 
documentação de comprovação de experiência deverá conter 
a informação legível, verídica, clara e expressa que 
corresponda ao item que será pontuado seja quanto a 
disciplinas, a carga horária ou a período de tempo, conforme 
a modalidade a que o mesmo corresponda. Havendo período 
de validade expresso da declaração a mesma deverá ser 
observada para fins de validade. Em caso como um ou mais 
dos listados acima o documento não é considerado válido e o 
candidato faz jus a eliminação. 

 
MUNICÍPIO: CASTELO DO PIAUÍ 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1584 
LORENA VERAS 
MENDES 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

 



 
 

GRUPO 21 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1750 
ANGELA ARAUJO 
GOMES 

DEFERIDO   

2046 
ALICE MARIA 
ALMEIDA E SÁ 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

 
 
MUNICÍPIO: CORRENTE 
 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

699 
MYLLANA OLIVEIRA 
FERNANDES 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

GRUPO 13  

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

677 
JOELMA BARBOSA DE 
SOUSA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: DEMERVAL LOBÃO 
 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1324 
JOSÉ MARIA DE 
SOUSA SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currícu online 
sem a devida comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO BÁSICA (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio regular), nos moldes 
determinados pelas tabelas do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

1723 
AYRTON BASTOS DE 
CASTRO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

 
 
MUNICÍPIO: ESPERANTINA 
 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1399 
ALUYDIO BESSA 
AMARAL 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 

 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: FLORIANO 
 

GRUPO 01 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2518 
MARCIELLE DE 
SOUSA BATISTA 

DEFERIDO   

1514 
ABDMARCIA CUNHA 
SILVA VIEIRA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

938 
AURÉLIO CARLOS 
LOPES DA SILVA 

DEFERIDO   

GRUPO 03 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2244 
YLKA SOUSA 
ALMEIDA MOURA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação. 

2708 
CASSIO MARQUES 
RIBEIRO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 05 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2089 
LAYANA KELLY 
PEREIRA DE 
HOLANDA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

 



 

1710 
DIONÍZIO MEDEIROS 
LIMA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1821 
LUCIANA SANTIAGO 
DOS REIS 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2506 
ANDERSON DIAS DE 
SOUSA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

2587 
GEMMA GALGANI 
DOS SANTOS 
MEDEIROS 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

2098 
MARIA DA CRUZ DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Em observância aos itens 5.11 a 5.17, 5.20 “a” e 5.28, o 
pagamento das inscrições deverá ser efetuado mediante 
boleto bancário e a homologação da inscrição fica 
condicionada ao devido pagamento, o candidato que não 
observar os itens mencionados acima faz jus a eliminação. 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1969 
DEBORA RIBEIRO 
SILVA AMORIM 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: FRONTEIRAS 
 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1560 
CONCEIÇÃO DE 
MARIA DA SILVA 
PEREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

2434 
DANIELE BEZERRA 
DOMINGUES 

DEFERIDO   

GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

735 
ROGÉRIO AQUILES DE 
ALENCAR 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2004 
SILVIA LETICIA DE 
CARVALHO ALENCAR 

DEFERIDO   

 

 

 



 
GRUPO 22 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1089 
FRANCISCO ISRAEL 
LOPES SOUSA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS 
 

GRUPO 14 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2659 
JEANE DE SOUSA 
CARVALHO 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 18 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2944 
ANA BEATRIZ 
MENDES RODRIGUES 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 

 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: LAGOINHA DO PIAUÍ 
 

GRUPO 02 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

89 
SEBASTIÃO ALVINO 
NETO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

458 
DANILO RÉGIS SILVA 
DE PONTES 

INDEFERIDO 

Conforme previsto no Edital, item 5.6, alínea “d”, cabe ao 
candidato “Preencher o Currículo On-line, devendo o 
candidato registrar cada item do seu currículo a ser pontuado 
e anexar sua documentação através de upload no sistema de 
inscrição, escaneada em formato PDF, respectiva ao item 
marcado”; Portanto, o cálculo é realizado automaticamente 
pelo sistema e este só acontece mediante a informação 
prestada pelo candidato no preenchimento do currículo 
online, não sendo assim possível a Comissão deste Edital 
alterar a pontuação informada pelo candidato. 

 
MUNICÍPIO: OEIRAS 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1149 
FERNANDA 
MARQUES PINHEIRO 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO BÁSICA (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio regular), nos moldes 
determinados pelas tabelas do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

 



 

1207 
LUIZA BEATTRYS 
PEREIRA DOS SANTOS 
LIMA 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 

GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1958 
DYANDRA 
FERNANDA LIMA DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 14 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2044 
PAULA FERNANDA 
DA COSTA FERRAZ 
VERAS 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 15 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

893 
JOÃO SABINO DE 
SOUSA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo fazendo jus a eliminação. 

 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 18 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

540 
EDINA ARAÚJO 
RODRIGUES 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido  da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na  
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular),  nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação. 

2963 
FRANCISCA 
MARIANA MELO 
SILVA 

INDEFERIDO Candidata não foi convocada para análise de currículo. 

GRUPO 21 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2364 
PABLO ENILSON 
ARAÚJO PEREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido  da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na  
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular),  nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: PARNAIBA 
 

GRUPO 01 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

654 
CLAUDIA MASSOUD 
BALUZ 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

 

 

 



 

571 
KELCE LANIS LIRA 
DA SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2165 
BRUNO LOUREIRO 
BOSSI DOLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de DOUTORADO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III com a revalidação por universidade 
pública brasileira exigido por lei fazendo jus a eliminação. 

1404 
EDILSON DOS 
SANTOS MONTEIRO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

1847 
SABRINA COSTA 
PEREIRA 

INDEFERIDO 

No tocante às declarações relativas à experiência profissional 
dos que atuaram no Pronatec/Mediotec/Mulheres 
Mil/Prisional/Rede e-Tec oferta da SEDUC-PI, sendo 
ofertante a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, estas 
só serão aceitas com a assinatura da Coordenação Geral do 
Programa na rede estadual 



 

2627 
DRYELLE MAYARA 
SOARES COSTA 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, além de outros cargos diversos ao de 
DOCENTE, bem como comprovações de cursos com carga 
horária abaixo do determinado e cursos livres que não estão 
previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Cursos 
de Formação Inicial e Continuada emitidos pelo MEC. 
Estágio e Monitoria são atividades executadas na qualidade 
de discentes e são integrantes curriculares ou opcionais de 
formações em andamento e não são pontuados como 
experiência profissional em docência, considerada apenas 
quando o candidato já concluiu a formação acadêmica. 

GRUPO 05 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

650 
LARISSA 
NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido  da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na  
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular),  nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação. 

1712 

DOMINGOS SÁVIO 
MONTEIRO DOS 
SANTOS 
 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 
 
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 
 
 



 
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 
 
As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação. 

GRUPO 06 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1490 
JULIANNE DA CUNHA 
NUNES CASTELO 
BRANCO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2114 
PEDRO GRAÇAS 
ALVES JUNIOR 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 



 

2510 
EMERSON CHARLES 
DO NASCIMENTO 
MARREIROS 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

1200 
ELISSANDRA 
FERREIRA DE SOUSA 
 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 
 

GRUPO 08 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1102 
GABRYELLE ARAUJO 
MOREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

844 
RAQUEL MÁGDA 
LIMA ARAUJO 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, além de outros cargos diversos ao de 
DOCENTE, bem como comprovações de cursos com carga 
horária abaixo do determinado e cursos livres que não estão 
previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Cursos 
de Formação Inicial e Continuada emitidos pelo MEC. 
Estágio e Monitoria são atividades executadas na qualidade 
de discentes e são integrantes curriculares ou opcionais de 
formações em andamento e não são pontuados como 
experiência profissional em docência, considerada apenas 
quando o candidato já concluiu a formação acadêmica. 

 



 
GRUPO 09 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1810 
JANAINA CRISTINA 
RODRIGUES RABELO 

INDEFERIDO 

No tocante às declarações relativas à experiência profissional 
dos que atuaram no Pronatec/Mediotec/Mulheres 
Mil/Prisional/Rede e-Tec oferta da SEDUC-PI, sendo 
ofertante a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, estas 
só serão aceitas com a assinatura da Coordenação Geral do 
Programa na rede estadual. 

961 
RAFAELA LIMA 
CARDOSO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

401 
WANESSA CANDIDA 
DE PAULA 

INDEFERIDO 

As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto, frente e verso. Para fins do disposto na 
alínea “b” do subitem 5.6 deste Edital, serão considerados 
documentos de identificação os documentos listados no item 
5.19. O candidato que não apresentar o documento de 
identidade devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, 
faz jus a eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1449 
ALEXANDRE DE 
MELO COSTA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 15 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1175 
LIGIANE JOANA 
COSTA ALMEIDA 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação 



 
GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2931 
OTEMBERGES 
BORGES DO 
NASCIMENTO 

INDEFERIDO 

As declarações de experiência profissional para fins de 
comprovação somente serão aceitas se emitidas em papel 

timbrado, devidamente datadas, carimbadas e assinadas pelo 
responsável e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13. A 

documentação de comprovação de experiência deverá conter 
a informação legível, verídica, clara e expressa que 

corresponda ao item que será pontuado seja quanto a 
disciplinas, a carga horária ou a período de tempo, conforme 
a modalidade a que o mesmo corresponda. Havendo período 

de validade expresso da declaração a mesma deverá ser 
observada para fins de validade. Em caso como um ou mais 

dos listados acima o documento não é considerado válido e o 
candidato faz jus a eliminação. 

36 
EVANDRO ARAÚJO 
FERREIRA FILHO 
 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 23 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1884 
MARIA DARIELA 
VIANA CERQUEIRA 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, além de outros cargos diversos ao de 
DOCENTE, bem como comprovações de cursos com carga 
horária abaixo do determinado e cursos livres que não estão 
previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Cursos 
de Formação Inicial e Continuada emitidos pelo MEC. 
Estágio e Monitoria são atividades executadas na qualidade 
de discentes e são integrantes curriculares ou opcionais de 
formações em andamento e não são pontuados como 
experiência profissional em docência, considerada apenas 
quando o candidato já concluiu a formação acadêmica. 



 

520 
EDSON AIRES DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

Conforme itens 5.1 a 5.5, 5.23, 5.25 e 5.29 do Edital   as 
informações prestadas na inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, para fins de preenchimento 
do Currículo On-line cada documento deve ser devidamente 
nomeado e escaneado em formato PDF, cujo tamanho 
máximo será, obrigatoriamente, de 3Mb, desta forma esta 
Comissão não se responsabiliza por qualquer tipo de 
problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, 
seja de ordem técnica de computadores, seja decorrente de 
falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o 
envio. Desta forma, para o caso de enviar documentos em 
outros formatos, corrompidos ou anexados de forma 
incorreta que impossibilitem a sua visualização o candidato 
faz jus a eliminação. 

 
MUNICÍPIO: PAULISTANA 
 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2317 
VÂNIA MARIA 
CARDOSO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a eliminação 

 
MUNICÍPIO: PEDRO II 
 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

194 
FLAVIANO MOURA 
PEREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD 
E/OU REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 



 

1503 
ANTONIO EVANILDO 
BANDEIRA DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD 
E/OU REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação.  
A documentação de comprovação de experiência deverá 
conter a informação legível, verídica, clara e expressa que 
corresponda ao item que será pontuado seja quanto a 
disciplinas, a carga horária ou a período de tempo, 
conforme a modalidade a que o mesmo corresponda. 

835 
DAIANA ALVES DOS 
SANTOS MACÊDO 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA 
– EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido  da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na  
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular),  nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus 
a eliminação. 

GRUPO 23 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1007 
ALISSON DE JESUS 
SANTANA 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres 
que não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 



 

2923 
KALENE DOS SANTOS 
LOPES 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. A documentação de comprovação de 
experiência deverá conter a informação legível, verídica, 
clara e expressa que corresponda ao item que será pontuado 
seja quanto a disciplinas, a carga horária ou a período de 
tempo, conforme a modalidade a que o mesmo corresponda. 

 
MUNICÍPIO: PICOS 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2250 
ORTIZ COELHO DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

2052 
ANDRÉIA FRANCISCA 
LEAL 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO 
SENSU, porém não apresentou documento comprobatório 
de conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

2999 
ELEN DE SOUZA 
MOURA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação. Conforme itens 5.1 a 5.5, 5.23, 5.25 e 5.29 do 
Edital   as informações prestadas na inscrição serão de 
inteira responsabilidade do candidato e não podem ser 
alterada ou complementado documentos depois de 
confirmada no sistema de inscrições.  

GRUPO 13 



 
INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO   

439 
JOSE DE DEUS DE 
SOUSA CAMPOS 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD 
E/OU REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

1967 
EDNALVA DA SILVA 
MOURA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não 
apresentou documento comprobatório de conclusão 
respectivo previsto nas tabelas do Anexo III fazendo jus a 
eliminação. É exigência que o candidato tenha a formação 
superior respectiva ao grupo que informou no ato da 
inscrição, de acordo com o Anexo I, Grupos de formação 
exigida para todas as modalidades, porém não apresentou 
documento comprobatório respectivo desta graduação 
fazendo jus a eliminação. 

 
 
MUNICÍPIO: PIRIPIRI 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2774 
ANDREZA SILVA 
GOMES 

  INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a 
devida comprovação não será computada para fins de 
classificação nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 
e 8.7 e 8.12 ‘a”, o candidato assinalou no currículo online a 
opção: Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO 
SENSU, porém não apresentou documento comprobatório 
de conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 

641 
ITALO DE AMORIM 
BRITO 

DEFERIDO   

 
MUNICÍPIO: REGENERAÇÃO 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 



 

62 
ANDREA YASMIN 
CARVALHO E SILVA 

  INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, porém não apresentou 
documento comprobatório devido que comprove a 
totalidade do período/semestre/módulo de atuação como 
docente na EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

573 
ELISNÁRIA GRAZIELE 
DA SILVA BEZERRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - 
CURSOS DAS MODALIDADES DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC, porém não apresentou 
documento comprobatório devido que comprove a 
totalidade carga horária da atuação como docente nos 
CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

 
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO PIAUÍ 
 

GRUPO 08 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1848 
PAULO HENRIQUE DE 
HOLANDA VELOSO 
JÚNIOR 

 INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

1498 DIEGO JANIO ARAUJO  INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III 
fazendo jus a eliminação. 



 

1772 
ADEVANIO ANTONIO 
DE BRITO 

INDEFERIDO   Candidato não convocado para análise curricular 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1987 
MARIA DAS GRAÇAS 
BRAZ DE CARVALHO 
RODRIGUES 

 INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação. 

1265 
JAMES ALVES 
SIQUEIRA RIBEIRO 

 INDEFERIDO 

No tocante às declarações relativas à experiência 
profissional dos que atuaram no 
Pronatec/Mediotec/Mulheres Mil/Prisional/Rede e-Tec 
oferta da SEDUC-PI, sendo ofertante a Secretaria de Estado 
da Educação do Piauí, estas só serão aceitas com a 
assinatura da Coordenação Geral do Programa na rede 
estadual. 

2343 
ANDREIA HILARIO 
PEREIRA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 
As inscrições serão realizadas conforme os procedimentos 
previstos em edital, entre eles é imprescindível informar os 
dados pessoais e fazer o upload legível do documento de 
identidade com foto. Para fins do disposto na alínea “b” do 
subitem 5.6 deste Edital, serão considerados documentos de 
identificação os documentos listados no item 5.19. O 
candidato que não apresentar o documento de identidade 
devido nos moldes do edital, conforme item 5.20, faz jus a 
eliminação.   

 
 
 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: SÃO JULIÃO 
 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

337 
HELONEIDE ROCHA 
DE SÁ 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação.  
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

2780 
LILYAN ALENCAR 
ROCHA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO NONATO 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2146 
ALEXANDRE DA 
SILVA CAROCAS 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 



 
MUNICÍPIO: TERESINA 
 

GRUPO 03 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2852 
BIANCA BARBOSA 
MELO AMARAL 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2093 
EDERSON DIAS DE 
CARVALHO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de MESTRADO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

402 
DAISE BEZERRA DE 
PONTES SIMÕES 

DEFERIDO   

2523 
FABRICIO BRITO DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. A mera citação no currículo online sem 
a devida comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
porém não apresentou documento comprobatório que 
comprove a carga horária da atuação como docente nos 
cursos de OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que atuou, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 



 

2522 
MANOEL DE BARROS 
FILHO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

1296 
MARIA ROSA DA 
CRUZ FÉLIX 

INDEFERIDO   Candidato não convocado para análise curricular. 

GRUPO 05 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

697 
GÉSSICA FERREIRA 
CARVALHO PESSOA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação.   
Não serão aceitos para fins de pontuação, nos termos das 
tabelas do anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 
8.13, comprovações de experiência como palestrante, 
examinador de banca e como orientador de trabalhos de 
conclusão de cursos, bem como comprovações de cursos 
com carga horária abaixo do determinado e cursos livres que 
não estão previstos no Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada 
emitidos pelo MEC. Estágio e Monitoria são atividades 
executadas na qualidade de discentes e são integrantes 
curriculares ou opcionais de formações em andamento e não 
são pontuados como experiência profissional em docência, 
considerada apenas quando o candidato já concluiu a 
formação acadêmica. 

1834 
VIVIANE GARCÊZ DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO   Candidato não convocado para análise curricular 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 06 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

746 
ADRIANO DE 
ALCÂNTARA 
OLIVEIRA SOUSA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 08 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2555 
RAFAEL DIEGO 
BARBOSA SOARES 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

2848 
BRUNO AYRON DE 
SOUZA AGUIAR 

DEFERIDO   

2328 
JOSÉ CARLOS DE 
CARVALHO ARRAES 

INDEFERIDO O candidato não foi convocado para análise de currículo 

GRUPO 09 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

811 
CRISTIANO 
PROSPERO GOMES 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 



 

2209 
DALGEANE MIRANDA 
DINIZ 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

91 
MARIA APARECIDA 
ALVES NOGUEIRA 

DEFERIDO   

739 
GISLENE MARTINS 
DO NASCIMENTO 
COSTA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

GRUPO 10 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

519 
MARIA ALINE 
MOREIRA DIAS 
SAMPAIO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO E CURSO TÉCNICO, 
porém não apresentou documento comprobatório de 
conclusão respectivo previsto nas tabelas do Anexo III e 
previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos emitido 
pelo MEC fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2693 
INDIRA ALVES 
ARAGÃO MOTA 

DEFERIDO   

2091 
FRANCISCA FREITAS 
DE AQUINO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

 



 
GRUPO 12 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2217 
ANTÔNIO DE PÁDUA 
SOUZA BARROS 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de CURSO TÉCNICO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III e previsto no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos emitido pelo MEC fazendo jus a 
eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1817 
VENÂNCIO BORGES 
ANCHIETA DA SILVA 
FILHO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

1260 
MARCIO SERGIO 
OLIMPIO DE MELO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 



 

583 
ALVARO NEWTON 
BASÍLIO FERRO 
GOMES 

INDEFERIDO 

A mera citação de experiência profissional no currículo 
online sem a devida comprovação não será computada para 
fins de classificação, o candidato assinalou e pontuou no 
currículo online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA – 
EDUCAÇÃO BÁSICA, porém não apresentou respectivo 
documento comprobatório devido da totalidade de 
período/semestre seletivo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO BÁSICA (ensino fundamental e médio 
regular), nos moldes determinados pelas tabelas do Anexo 
III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a 
eliminação.  
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação.  
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 14 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

60 
ROBERTA 
RODRIGUES 
TEIXEIRA DE CASTRO 

INDEFERIDO 

É exigência que o candidato tenha a formação superior 
respectiva ao grupo que informou no ato da inscrição, de 
acordo com o Anexo I, Grupos de formação exigida para 
todas as modalidades, porém não apresentou documento 
comprobatório respectivo desta graduação fazendo jus a 
eliminação. 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 16 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1070 
LINDALVA DE 
MOURA ROCHA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

2003 
ENNYA CRISTINA 
PEREIRA DOS SANTOS 
DUARTE 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 17 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

526 
ANDRÉ FLOR DE 
LIMA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação. A mera citação no currículo online 
sem a devida comprovação não será computada para fins de 
classificação, o candidato assinalou e pontuou no currículo 
online a opção EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM 
OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 
porém não apresentou documento comprobatório que 
comprove a carga horária da atuação como docente nos 
cursos de OUTRAS FORMAS DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que atuou, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 



 
856 

ANTONIO CARDOSO 
DA ROCHA FILHO 

INDEFERIDO O candidato não foi convocado para análise de currículo 

GRUPO 18 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1580 
CIBELLE RIBEIRO 
MAGALHÃES SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação. 

451 
INGRID ÉLEN BORGES 
LEAL 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em 
que atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

26 
ANTÔNIO TIAGO DA 
SILVA SOUZA 

INDEFERIDO O candidato não foi convocado para análise de currículo 

GRUPO 23 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

3054 
TIAGO LINUS SILVA 
COELHO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém 
não apresentou documento comprobatório devido que 
comprove a totalidade carga horária da atuação como 
docente nos CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, 
conforme determinado na tabela do Anexo III e conforme 
disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação.  
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 



 

1574 
IRANILDO COSTA 
ARAÚJO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

 
MUNICÍPIO: UNIÃO 
 

GRUPO 04 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1101 
THIAGO DE MOURA 
VITORIO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

2369 
ALINE CARNEIRO 
BRITO 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2027 
ANTÔNIO LUIS 
CARVALHO NEVES 
JÚNIOR 

INDEFERIDO 

No tocante às declarações relativas à experiência profissional 
dos que atuaram no Pronatec/Mediotec/Mulheres 
Mil/Prisional/Rede e-Tec oferta da SEDUC-PI, sendo 
ofertante a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, estas 
só serão aceitas com a assinatura da Coordenação Geral do 
Programa na rede estadual. 

 
 
 
 



 
MUNICÍPIO: VALENÇA DO PIAUI 
 

GRUPO 11 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2843 
IRENE SOARES DE 
MACEDO 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DAS 
MODALIDADES DO PRONATEC/MÉDIOTEC, porém não 
apresentou documento comprobatório devido que comprove a 
totalidade carga horária da atuação como docente nos 
CURSOS DO PRONATEC/MÉDIOTEC, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus a eliminação.  
A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

GRUPO 13 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

1739 
JOÉDINA LEITE DE 
LIMA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 22 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2687 
DARLENE MARIA 
SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação de titulação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação 
nos termos dos itens 5.6 “d” e 5.20 “b” ou 8.6 e 8.7 e 8.12 
‘a”, o candidato assinalou no currículo online a opção: 
Comprovante de GRADUAÇÃO, porém não apresentou 
documento comprobatório de conclusão respectivo previsto 
nas tabelas do Anexo III fazendo jus a eliminação. 

 
MODALIDADE: TÉCNICO/PRESENCIAL 

 

MUNICÍPIO: BOM JESUS 
 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2560 
CARLOS ROBERTO 
FONSECA DOS 
SANTOS 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade do 
período/semestre/módulo de atuação como docente na 
EDUCAÇÃO SUPERIOR, conforme determinado na tabela 
do Anexo III e conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, 
fazendo jus a eliminação. 

GRUPO 22 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2435 
JOÃO CARLOS ROCHA 
DOS ANJOS 

INDEFERIDO 

No tocante às declarações relativas à experiência profissional 
dos que atuaram no Pronatec/Mediotec/Mulheres 
Mil/Prisional/Rede e-Tec oferta da SEDUC-PI, sendo 
ofertante a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, estas 
só serão aceitas com a assinatura da Coordenação Geral do 
Programa na rede estadual. 

 

 

 

 

 



 
GRUPO 23 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

2218 
TANIA CORREIA 
MAIA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

 
MUNICÍPIO: URUÇUÍ 
 

GRUPO 07 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

702 
MARCOS PAULO 
RIBEIRO DA SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC EAD E/OU REDE E-TEC E/OU 
NOVOS CAMINHOS porém não apresentou documento 
comprobatório devido que comprove a totalidade da carga 
horária da atuação como docente nos CURSOS DO 
PRONATEC/MÉDIOTEC NA MODALIDADE EAD E/OU 
REDE E-TEC E/OU NOVOS CAMINHOS, conforme 
determinado na tabela do Anexo III e conforme disposições 
dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à eliminação. 

GRUPO 23 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

703 
LUIS QUEIROZ 
JUNIOR 

DEFERIDO   

1557 
LUIS CESAR 
RODRIGUES DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

A mera citação no currículo online sem a devida 
comprovação não será computada para fins de classificação, 
o candidato assinalou e pontuou no currículo online a opção 
EXPERIÊNCIA EM DOCÊNCIA EM OUTRAS FORMAS 
DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, porém não apresentou 
documento comprobatório que comprove a carga horária da 
atuação como docente nos cursos de OUTRAS FORMAS DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA em que 
atuou, conforme determinado na tabela do Anexo III e 
conforme disposições dos itens 8.5 a 8.13, fazendo jus à 
eliminação. 

 



 
 
 
 
 
 

Teresina, 26 de março de 2021 
 
 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Ellen Gera de Brito Moura 

Secretário de Estado da Educação do Piauí 


