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CANDIDATO(A) INSCRIÇÃO 
STATUS DA AVALIAÇÃO 

DO RECURSO 
RESPOSTA AO RECURSO 

AGNANMIR ROCHA PEREIRA 0000879061 Recurso Indeferido 
O certificado e histórico escolar apresentados pela candidata referem-se à comprovação de conclusão do curso de especialização 

lato sensu em Formação para Docência do Ensino Superior.Os títulos apresentados não são na área específica para a qual 
concorre (Educação Infantil ou áreas afins), conforme exigido no subitem 10.1 do Edital. 

GIANINNA SCHAEFFER BERNARDES 0000880466 Recurso Indeferido 
O certificado apresentado pela candidata refere-se à comprovação de conclusão do curso de especialização lato sensu em 

Psicopedagogia.O título apresentado não é  na área específica para a qual concorre (Educação Infantil ou áreas afins), conforme 
exigido no subitem 10.1 do Edital. 

JACY KELLY RIBEIRO ORESTES MURTA 0000849942 Recurso Indeferido 
O certificado apresentado pela candidata refere-se à comprovação de conclusão do curso de especialização lato sensu em 

Psicopedagogia Institucional.O título apresentado não é  na área específica para a qual concorre (Educação Infantil ou áreas afins), 
conforme exigido no subitem 10.1 do Edital. 

LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS 0000849990 Recurso Indeferido 
O certificado apresentado pela candidata refere-se à comprovação de conclusão do curso de especialização lato sensu em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica.O título apresentado não é na área específica para a qual concorre (Educação Infantil ou 
áreas afins), conforme exigido no subitem 10.1 do Edital. 

MEIRIANE FERREIRA BEZERRA 
SANTOS 

0000877643 Recurso Indeferido 
O certificado apresentado pela candidata refere-se à comprovação de conclusão do curso de especialização lato sensu em 

Pedagogia Organizacional e Gestão de Recursos Humanos.O título apresentado não é na área específica para a qual concorre 
(Educação Infantil ou áreas afins), conforme exigido no subitem 10.1 do Edital. 

 

 

 


