
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO
COMO OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA MARINHA DO BRASIL (PS-SMV-OF/2019)

RESULTADO DOS RECURSOS DA VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL 
E DA PROVA DE TÍTULOS

Legenda: A – Apto(a); I – Inapto(a); APR – Aprovado(a); IS – Inspeção de Saúde; NC – Não Compareceu; PT – Prova 
de Títulos; REP – Reprovado(a); TAF – Teste de Aptidão Física; e VD – Verificação Documental.

Comunicação Social (Jornalismo) (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

891887-9 NAIRA SÉRVIO ARAÚJO I 8 A APR

Verificação Documental:
-  A  voluntária  não  apresentou  o  registro  no  órgão
regional  do  Ministério  do  Trabalho,  referente  ao
exercício  da  profissão  de  Jornalista,  estando  em
desacordo com o previsto na alínea h do subitem 11.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018, combinado com o art.
4º do Decreto n° 83.284/1979.

Prova de Títulos:
- A declaração de conclusão de curso de pós-graduação
“lato sensu” não foi considerada, tendo em vista que não
foi apresentado o histórico escolar e demais documentos
previstos na alínea  c do inciso I do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- O tempo de exercício profissional na iniciativa privada
foi considerado, atingindo a pontuação máxima relativa
ao exercício de atividade profissional, até o total de 4
anos,  conforme  previsto  na  alínea  d do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental:  INDEFERIDO,  pois  a  voluntária  não
apresentou registro no órgão regional do Ministério do
Trabalho,  referente  ao  exercício  da  profissão  de
Jornalista, dentro do prazo previsto no Cronograma de
Eventos (Apêndice I), em desacordo com a alínea h do
subitem  11.1  do  Aviso  de  Convocação  nº 2/2018,
combinado com o art. 4º do Decreto nº 83.284/1979.

887292-0 
ANA  CARMEM  DO  NASCIMENTO
SILVA DE LIMA

A 62 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

909148-0 
ALAN  VINÍCIUS  DE  BRITO
PEREIRA

I 0 NC NC

- O voluntário não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

909580-0 RAQUEL OLIVEIRA AMARAL I 0 NC NC

- A voluntária não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Enfermagem (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

886942-1
FRANCISCA RENATA RAYANNE DA
COSTA SILVA

A 20 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

903864-6
THAMIRES  LESSA  DE  SOUZA
RODRIGUES

A 25 A APR

Prova de Títulos:
- A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

913802-2
JULLYANA  DAVANYELLE  DOS
SANTOS OLIVEIRA

A 29 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Engenharia Ambiental (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

888753-1 ANA PALOMA LOBO CRUZ A 10 A APR

Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  haja  vista  o  recurso  apresentado  ter
sido contra terceiros, em desacordo com a alínea  d do
subitem 9.6 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

915681-0 GRAZIELLY DOS SANTOS LIMA A 24 A APR

Prova de Títulos:
-  O  artigo  publicado  não  foi  computado,  por  não
apresentar Qualis A/B, conforme previsto na alínea e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, haja vista que o artigo apresentado não
foi  publicado,  contrariando  o  previsto  na  alínea  e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº
2/2018.  Em  complemento,  declaro  nulo  o  parecer
exarado  no resultado anteriormente  publicado,  no  que
tange a não qualificação Qualis A/B, com fulcro no art.
53  da  Lei  nº 9.784/1999,  que  regula  o  processo  no
âmbito da Administração Pública Federal.

916920-8 
ANDRESSA  PAOLLA  HUBNER  DA
SILVA

A 27 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Engenharia de Produção (Natal/RN - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

907535-9
JOACY GUILHERME  DE  ALMEIDA
F. FILHO

A 4 A APR

Prova de Títulos:
-  Não  foram  considerados  os  exercícios  de  atividade
profissional  na  Empresa  FUND  NORTE  RIOG  de
Pesquisa e Cultura, por não ser considerada atividade de
nível superior, estando em desacordo com a alínea d do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018; e

- Os períodos de trabalho apresentados, entre março e
setembro  de  2017,  não  foram computados,  devido  as
atividades terem sido realizadas antes da colação de grau
do voluntário (20/10/2017), contrariando o previsto na
alínea  d do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Engenharia de Produção (Natal/RN - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

887603-1 MISIA MACEDO DANTAS A 29 A APR
 Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

883199-2 ARTHUR LUIZ COSTA BANDEIRA A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

911331-9 THAIS HELENA RIBEIRO BENICIO A 28 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao curso de pós-graduação “latu
sensu”,  em  nível  de  especialização  MBA,  em
Gerenciamento de Projetos não foi  considerado,  tendo
em  vista  que  não  consta  na  relação  de  cursos
credenciados e reconhecidos pelo MEC, contrariando o
previsto na alínea  c do inciso I  do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018; e

-  O  tempo  de  exercício  de  atividade  profissional  foi
considerado,  atingindo a pontuação máxima relativa ao
exercício de atividade profissional, até o total de 4 anos,
conforme previsto na alínea  d do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO,  pois  a  voluntária  comprovou  a
regularidade da Instituição junto ao MEC, devendo ser
atribuído 10 pontos nesse quesito, totalizando 28 pontos
para a referida voluntária, conforme consta na alínea  c
do inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação
nº 2/2018.

880490-0 HILTON TRINDADE DE ARAÚJO A 12 A APR

Prova de Títulos:
-  O  artigo  publicado  não  foi  computado,  por  não
apresentar Qualis A/B, conforme previsto na alínea e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018.

882207-6 FABIO DA SILVA GONÇALVES A 20 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”,  em  nível  de  especialização,  em  Gestão
Ambiental  não foi computado,  por não ser da área da
profissão a que concorre, estando em desacordo com a
alínea  c do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018;

-  Não  foram  considerados  os  exercícios  de  atividade
profissional  como  autônomo,  por  não  ser  em
emprego/cargo na profissão a que concorre, estando em
desacordo com a alínea d do inciso I do subitem 14.3.1
do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- Os exercícios de atividade profissional na função de
Professor Auxiliar na iniciativa privada, que constam na
CTPS,  não  foram  computados,  por  não  serem
empregos/cargos  na  profissão  de  Engenheiro  de
Produção,  além  de  não  estarem  acompanhados  do
extrato de contribuição do INSS e da declaração com a
descrição  das  atividades  desenvolvidas,  estando  em
desacordo com a alínea d do inciso I do subitem 14.3.1 e
com  a  alínea  a do  subitem  14.3.2  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Engenharia de Produção (Natal/RN - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

882207-6 FABIO DA SILVA GONÇALVES A 20 A APR

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO, pois o voluntário comprovou a correlação
da área da pós-graduação apresentada com a profissão a
que  concorre,  devendo  ser  atribuído  10  pontos  nesse
quesito, totalizando 20 pontos para o referido voluntário,
conforme  consta  na  alínea  c do  inciso  I  do  subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, tendo em vista que, para o exercício de
atividade  profissional  como  autônomo,  não  foi
apresentado o Contrato Social da Empresa devidamente
registrado na Junta Comercial ou contrato de prestação
de  serviço,  acrescido  de  declaração  que  informe  o
período  e  a  espécie  do  serviço  realizado,  conforme  a
alínea  c do  subitem  14.3.2  do  Aviso  de  Convocação
(AC) nº 2/2018, bem como a atividade apresentada foi
exercida  antes  da  conclusão  da  graduação  a  que
concorre, contrariando a alínea d do inciso I do subitem
14.3.1 do referido AC. Em complemento, declaro nulo o
parecer  exarado  no resultado anteriormente publicado,
no que tange ao exercício de atividade profissional em
emprego/cargo na profissão a que concorre, com fulcro
no art. 53 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo
no âmbito da Administração Pública Federal.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, tendo em vista que, para o exercício de
atividade  profissional  de  Professor  Auxiliar,  não  foi
apresentada  a  declaração  do  empregador  contendo  a
descrição  do  serviço  realizado  e  o  extrato  da
contribuição do INSS, conforme a alínea  a do subitem
14.3.2  do  Aviso  de  Convocação  (AC)  nº 2/2018.
Ademais, a atividade profissional foi exercida antes da
conclusão  da  graduação  na  profissão  a  que  concorre,
contrariando a alínea d do inciso I do subitem 14.3.1 do
referido AC. Em complemento, declaro nulo o parecer
exarado  no resultado anteriormente  publicado,  no  que
tange  ao  exercício  de  atividade  profissional  em
emprego/cargo na profissão a que concorre, com fulcro
no art. 53 da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo
administrativo  no  âmbito  da  Administração  Pública
Federal.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois de acordo com o art. 53 da Lei nº
9.784/1999,  que  regula  o  processo  administrativo  no
âmbito da Administração Pública Federal, incluo que o
exercício de atividade profissional de Técnico de Meio
Ambiente não é uma atividade de nível superior e não
foi apresentada a declaração do empregador contendo a
descrição  do  serviço  realizado  e  o  extrato  da
contribuição do INSS, contrariando a alínea d do inciso I
do  subitem 14.3.1  e  a  alínea  a do  subitem 14.3.2  do
Aviso  de  Convocação  (AC)  nº 2/2018,  bem  como  a
atividade apresentada foi exercida antes da conclusão da
graduação a  que concorre,  contrariando a  alínea  d do
inciso I do subitem 14.3.1 do referido AC. 
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Engenharia de Produção (Natal/RN - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

882207-6 FABIO DA SILVA GONÇALVES A 20 A APR

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois de acordo com o art. 53 da Lei nº
9.784/1999,  que  regula  o  processo  administrativo  no
âmbito  da  Administração Pública  Federal,  incluo  que,
para o exercício de atividade profissional  de Instrutor,
não  foi  apresentada a  declaração  do  empregador
contendo a descrição do serviço realizado e o extrato da
contribuição do INSS, conforme a alínea  a do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação (AC) nº 2/2018 e porque
a atividade apresentada foi exercida antes da conclusão
da graduação na profissão a que concorre, contrariando a
alínea d do inciso I do subitem 14.3.1 do referido AC.

895828-0 TICIANE DE ANDRADE SILVA A 0 A NC
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

Engenharia de Telecomunicações (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

907458-3
BRUNO MÁXIMO MENEZES DE 
LIMA

A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

885396-4 PEDRO HENRIQUE SEIXAS LOPES A 8 A APR

Prova de Títulos:
-  O  tempo  de  exercício  de  atividade  profissional  foi
considerado,  atingindo a pontuação máxima relativa ao
exercício de atividade profissional, até o total de 4 anos,
conforme previsto na alínea  d do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

892377-4 MAX RODRIGUES MARQUES A 24 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Fisioterapia (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

898791-1 
ANDRYELLE  RAYANE  DE
VASCONCELOS ARRUDA

A 0 A APR
Prova de Títulos: 
- Não apresentou títulos.

896056-7 CAMILA ALVES DE MELO TENORIO A 2 A APR

Prova de Títulos: 
-  Em  relação  aos  títulos,  referentes  ao  exercício  de
atividade  profissional  no  Espaço  Pilates  Promoção de
Eventos Ltda, somente foi computado o período que foi
comprovado  no  extrato  de  contribuição  do  INSS,
conforme  previsto  na  alínea  c do  subitem  14.3.2  do
Aviso de Convocação n° 2/2018.

886463-9
EMÍLIA MÁRCIA GOMES DE SOUZA
E SILVA

A 39 A APR

Prova de Títulos: 
-  A declaração  de  doutorado  em Fisioterapia  não  foi
computada,  tendo  em  vista  que  o  curso  não  foi
concluído,  estando  em  desacordo  com  o  previsto  na
alínea  a do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018;

-  A declaração  apresentada,  referente  aos  cargos  de
Professora  da  UFRN  e  da  UNINASSAU,  não  foi
computada, por não comprovar o exercício da profissão
na função de Fisioterapeuta, conforme previsto na alínea
d do inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação
n° 2/2018; e
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Fisioterapia (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

886463-9
EMÍLIA MÁRCIA GOMES DE SOUZA
E SILVA

A 39 A APR

- A voluntária não comprovou a proficiência nos idiomas
inglês  e  espanhol,  conforme  previsto  na  alínea  f do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº
2/2018.

Nutrição (Natal/RN - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

888380-5 
NAYARA FERREIRA DO ESPIRITO 
SANTO

A 13 A APR

Prova de Títulos:
-  A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

906390-5 RAFAELA SANTOS SIQUEIRA A 10 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de especialização, em Nutrição Clínica
não foi considerado, tendo em vista que a instituição não
consta na relação de credenciadas e reconhecidas pelo
MEC, contrariando o previsto na alínea c do inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO,  pois  a  voluntária  comprovou  a
regularidade da Instituição junto ao MEC,  devendo ser
atribuído 10 pontos nesse quesito, totalizando 10 pontos
para a referida voluntária, conforme consta na alínea  c
do inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação
nº 2/2018.

907682-9 VANINA CORDEIRO DE SOUZA I 0 NC NC
- A voluntária não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

883941-7 
PRISCYLLA  KELLY  ROCHA
PINHEIRO ABRANTES

A 10 A APR

Prova de Títulos:
- O período de atividade profissional realizada na Casa
de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva não foi
computado,  por  não  ter  sido  apresentada  a  cópia  da
CTPS,  comprovando  o  vínculo  empregatício  com  a
referida Instituição, estando em desacordo com a alínea
a do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois a voluntária deixou de apresentar,
no período previsto do Cronograma de Eventos, a cópia
da  CTPS  comprovando  o  vínculo  empregatício,
conforme  consta  no  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

917775-0 BRUNNA DANTAS DA SILVA A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

888092-0 LOUYSE PATRÍCIA VALE DINIZ A 14 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

889014-0
ISABELLA AMANDA MARINHO 
COSTA

A 14 A APR

Prova de Títulos:
-  Foi  considerado  apenas  o período  de  atividade
profissional  realizado  na  Empresa  Hapvida,  pois  os
demais  períodos apresentados se  sobrepõem ao tempo
computado,  conforme previsto  na alínea  f do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

916498-4 HELIANE MOURA A 6 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao XX Congresso de Iniciação
Científica não foi considerado, tendo em vista que não
se enquadra em nenhum título previsto no inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Psicologia (Natal/RN - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

903865-4 
MARIA RAFAELA MARTINS 
MEDEIROS

I 0 NC NC
- A voluntária não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

890405-5 ITALO ALVES SOBRINHO A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

907647-4 
JONAS RAYFE VASCONCELOS DA 
SILVA

I 10 A APR

Verificação Documental:
-  O  voluntário  deixou  de  apresentar,  no  período
constante  do  Cronograma  de  Eventos,  a  Declaração
Negativa  de  Investidura  em  Cargo  Público  para
Profissionais das demais áreas (área Técnica), conforme
previsto  na  alínea  s do  subitem  11.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

Prova de Títulos:
-  O  período  de  residência  na  Escola  Multicampi  de
Ciências  Médicas  do  Rio  Grande  do  Norte  não  foi
considerado  como  exercício  de  atividade  profissional,
tendo  em  vista  que  os  Programas  de  Residência
Multiprofissional constituem modalidade de ensino, sob
a  forma de  curso  de especialização,  caracterizado  por
ensino em serviço, de acordo com art. 3º da Resolução
CNRMS  nº 2/2012,  da  Comissão  Nacional  de
Residência Multiprofissional em Saúde.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental: INDEFERIDO, pois o voluntário deixou
de apresentar a Declaração Negativa de Investidura em
Cargo Público para Profissionais das demais áreas (área
Técnica), conforme consta no subitem 3.7 e na alínea s
do subitem 11.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Administração (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

890549-6 
KARLA JÉSSICA CORREIA MÁXIMO
DE MELO

A 28 A APR

Prova de Títulos:
-  Os períodos  de  trabalho  apresentados,  entre  2011  e
outubro  de  2015,  não  foram  computados,  devido  as
atividades terem sido realizadas antes da colação de grau
da voluntária  (06/11/2015),  contrariando o previsto na
alínea  d do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

882397-6 MANUELA ALVES RIPARDO A 20 A APR

Prova de Títulos:
- Foi computada a pontuação máxima por certificação de
conclusão  de  curso  de  pós-graduação  “lato  sensu”,
conforme previsto  na alínea  c do  inciso I  do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018;

- A declaração do empregador apresentada, referente à
Empresa Central de Recuperação de Créditos Ltda, não
corresponde  ao  exercício  de  atividade  profissional  de
nível  superior  na  área  pretendida  pela  voluntária,
contrariando  o  previsto  na  alínea  d do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- O período de atividades na Empresa SGR Serviços de
Cobranças - Eireli - EPP não foi computado, por ter sido
inferior a 180 dias, contrariando o previsto no subitem
14.3.3 do Aviso de Convocação n° 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Administração (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

896555-2 RENATA ANDREA NUNES VIDAL I 0 A APR

Verificação Documental:
-  A  voluntária  apresentou  diploma  do  curso  de
graduação  e  carteira  de  registro  profissional  em
Comércio  Exterior,  cuja  formação  não  é  relativa  à
habilitação  a  que  concorre  (Administração),  em
desacordo com as alíneas h e i do subitem 11.1 do Aviso
de Convocação nº 2/2018.

Prova de Títulos:
- O certificado de conclusão do curso de pós-graduação
“lato  sensu”  MBA em  Gestão  Portuária  e  Negócios
Internacionais não foi computado, por não ser na área da
profissão  a  que  a  voluntária  concorre,  contrariando o
previsto na alínea  c do inciso I  do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018; 

-  O  artigo  publicado  não  foi  computado,  por  não
apresentar Qualis A/B, conforme previsto na alínea e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018;

-  A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- Não foram considerados os períodos apresentados de
atividades profissionais na iniciativa privada, pois, nas
declarações  dos  empregadores,  não  constam  as
descrições das atividades desenvolvidas pela voluntária,
em desacordo com alínea a do subitem 14.3.2 do Aviso
de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental:  INDEFERIDO,  pois  a  voluntária
apresentou diploma de curso de graduação e carteira de
registro  profissional  em  Comércio  Exterior,  cuja
formação  não  é  relativa  à  habilitação  a  que  concorre
(Administração), em desacordo com as alíneas h e  i do
subitem 11.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  a  voluntária  não  apresentou
certificado de conclusão de curso de pós-graduação “lato
sensu” em conformidade com o previsto na alínea c do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº
2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois a voluntária não apresentou artigo
publicado com classificação Qualis A/B, em desacordo
com alínea e do inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de
Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  a  voluntária  não  comprovou
proficiência no idioma inglês,  conforme o previsto na
alínea  f do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  a voluntária  não apresentou,  nas
declarações  dos  empregadores,  as  descrições  das
atividades desenvolvidas, em desacordo com a alínea  a
do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Ciências Contábeis (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

880450-5 
WASHINGTON RODRIGUES DE 
BARROS

A 0 A APR

Prova de Títulos:
- Não foi computado o período de execício profissional na
Empresa Marina de Iracema Park S/A, pois foi inferior a
180 dias,  contrariando o  previsto  no  subitem 14.3.3  do
Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- O certificado de exame de proficiência apresentado pelo
voluntário (TOEFL ITP) não foi computado, pois não está
relacionado na alínea  f do inciso I do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018.

881168-4 VIRGILIO LEANDRO FREITAS A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

882068-7 
LUIZ  CARLOS  DE  ANDRADE  B.
FIGUEIREDO

A 18 A APR

Prova de Títulos:
- O tempo de exercício profissional na iniciativa privada foi
considerado,  atingindo  a  pontuação  máxima  relativa  ao
exercício de atividade profissional, até o total de 4 anos,
conforme previsto na alínea d do inciso I do subitem 14.3.1
do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Comunicação Social (Jornalismo) (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

884787-1 GISELLE SILVÉRIO MENDONÇA I 18 A APR

Verificação Documental:
-  A  voluntária  não  apresentou  o  registro  no  órgão
regional  do  Ministério  do  Trabalho,  referente  ao
exercício  da  profissão  de  Jornalista,  estando  em
desacordo com o previsto na alínea h do subitem 11.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018, combinado com o art.
4º do Decreto n° 83.284/1979.

Prova de Títulos: 
- O tempo de exercício profissional na iniciativa privada
foi considerado, atingindo a pontuação máxima relativa
ao exercício de atividade profissional,  até o total de 4
anos,  conforme  previsto  na  alínea  d do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental:  INDEFERIDO,  pois  a  voluntária  não
apresentou registro no órgão regional do Ministério do
Trabalho,  referente  ao  exercício  da  profissão  de
Jornalista, dentro do prazo previsto no Cronograma de
Eventos (Apêndice I), em desacordo com a alínea  h do
subitem  11.1  do  Aviso  de  Convocação  nº 2/2018,
combinado com o art. 4º do Decreto nº 83.284/1979.

895613-8 PATRÍCIA VIEIRA PACÍFICO A 8 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao I Simpósio Internacional sobre
Esclerose Lateral Amiotrófica - Alagoas em movimento não
foi considerado, tendo em vista que não se enquadra em
nenhum título previsto no inciso I do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018;

-  A declaração  do  curso  de  pós-graduação  “lato  sensu”
apresentada  não  foi  considerada,  tendo  em vista  que  o
referido  curso não  foi  concluído,  estando em desacordo
com a alínea  c do inciso I  subitem 14.3.1 do Aviso de
Convocação n° 2/2018;
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Comunicação Social (Jornalismo) (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

895613-8 PATRÍCIA VIEIRA PACÍFICO A 8 A APR

- O título de proficiência em língua inglesa (UFAL - Casa
de  Cultura  Britânica)  não  foi  computado,  por  estar  em
desacordo com a alínea f do inciso I do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018; e

-  A declaração  de  exercício  profissional  do  Sindicato  e
Organização  das  Cooperativas  Brasileiras  do  Estado  de
Alagoas  e  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  do
Cooperativismo no Estado de Alagoas não foi considerada,
por  não  ter  sido  apresentada  a  cópia  da  CTPS,
comprovando  o  vínculo  empregatício  com  o  referido
Órgão,  além  de não  estar  acompanhada  do  extrato  da
contribuição do INSS, contrariando o previsto na alínea  a  
do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

907840-2 MARINA LEAL BARREIRA A 10 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Enfermagem (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

907962-4 
FRANCISCA  ANDRESSA  LIMA
PEREIRA

A 16 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

913711-8 KAROLINE CARDOSO DA SILVA A 15 A APR

Prova de Títulos:
-  A  declaração  apresentada,  referente  ao  cargo  de
Professora do Curso de Enfermagem da EEEP Amélia
Figueiredo  Lavor,  não  foi  computada,  por  não
comprovar  o  exercício  da  profissão  na  função  de
Enfermeira, conforme previsto na alínea d do inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018. Além
disso,  o  período  informado é  inferior  a  180  dias,  em
desacordo com o subitem 14.3.3 do referido Aviso de
Convocação.

894777-6 ALINE RIBEIRO DE LIMA A 19 I NC

Prova de Títulos:
- O período de atividade profissional na Esho Empresa
de Serviços Hospitalares S.A. não foi considerado, tendo
em vista que a voluntária não apresentou o extrato de
contribuição do INSS, conforme previsto na alínea a do
subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

903578-7 IVANISE MARQUES DOMINGUES I 0 A REP

Verificação Documental:
- A declaração de matrícula no curso de graduação em
Enfermagem não foi considerada, tendo em vista que o
curso  não  foi  concluído,  contrariando  o  previsto  na
alínea  i do  subitem 11.1  do  Aviso  de  Convocação  nº
2/2018; e

-  A  voluntária  não  apresentou  registro  no  órgão
fiscalizador  da  profissão  até  a  data  de  entrega  dos
documentos  comprobatórios,  conforme  previsto  na
alínea  e do  subitem 3.3  do  Aviso  de  Convocação  nº
2/2018.

Prova de Títulos:
- A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Farmácia (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

898407-5
MARISA  PERDIGÃO  DE
NEGREIROS VIANNA

A 12 A NC

Prova de Títulos:
- O artigo publicado não foi computado, por não apresentar
Qualis A/B, conforme previsto na alínea  e do inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

892221-0 JÉSSICA CABRAL FERREIRA A 30 A APR

Prova de Títulos:
-  A declaração  do  curso  de  pós-graduação  “lato  sensu”
apresentada não foi considerada, tendo em vista não ter sido
concluído, estando em desacordo com a alínea c do inciso I
do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018;

-  A voluntária  não comprovou a  proficiência  no idioma
inglês, conforme previsto na alínea f do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- O período de atividade profissional na iniciativa privada,
realizado  na  Empresa  Central  de  Medicamentos  Nobre
Ltda, não foi computado, por não estar acompanhado da
certidão/declaração,  contendo  a  descrição  das  atividades
desenvolvidas, conforme previsto na alínea  a do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

910807-7 JOSÉ MARCIO ANDRADE A 17 A APR

Prova de Títulos:
- Foi considerado apenas o período de atividade profissional
realizado na Prefeitura Municipal de Iguatu, pois os demais
períodos apresentados se sobrepõem, conforme previsto na
alínea  f do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação  nº  
2/2018.

Fisioterapia (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

892577-0 FRANCISCO VAGNER DIAS ALVES A 4 I NC

Prova de Títulos:
-  A declaração do Hospital  Universitário  Pedro Ernesto,
referente à residência em Fisioterapia, não foi computada,
por não terem sido apresentados histórico escolar, título da
monografia e demais dados, estando em desacordo com a
alínea  c do  inciso  I  do  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018; e

-  O período de residência no Hospital Universitário Pedro
Ernesto não foi considerado como exercício de atividade
profissional,  tendo  em  vista  que  os  Programas  de
Residência  Multiprofissional  constituem  modalidade  de
ensino,  sob  a  forma  de  curso  de  especialização,
caracterizado por ensino em serviço, de acordo com art. 3º  
da Resolução CNRMS nº 2/2012, da Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Fisioterapia (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

918034-3 DANIEL NASCIMENTO BATISTA I 13 A APR

Verificação Documental:
- O voluntário apresentou declaração de tempo de serviço
público civil anterior, cujo cômputo total perfaz 8 anos, 9
meses e 13 dias,  contrariando o disposto na alínea  i do
subitem 3.3 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Prova de Títulos:
- O atestado de conclusão de especialização da UFRGS não
foi computado, por não terem sido apresentados histórico
escolar,  título  da  monografia  e  demais  dados,  conforme
previsto na alínea c do inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso
de Convocação n° 2/2018;

-  A  declaração,  referente  ao  Programa  de  Residência
Multidisciplinar,  não foi  computada,  por  não terem sido
apresentados  certificado  ou  declaração  de  conclusão,
histórico  escolar,  título  da  monografia  e  demais  dados,
conforme previsto na alínea c do inciso I do subitem 14.3.1
do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- O período de residência na Santa Casa de Misericórdia de
Sobral  não foi  considerado como exercício de atividade
profissional,  tendo  em  vista  que  os  Programas  de
Residência  Multiprofissional  constituem  modalidade  de
ensino,  sob  a  forma  de  curso  de  especialização,
caracterizado por ensino em serviço, de acordo com art. 3º  
da Resolução CNRMS nº 2/2012, da Comissão Nacional de
Residência Multiprofissional em Saúde.

Resultado do(s) recurso(s) da Verificação Documental:
INDEFERIDO,  pois  a  Declaração  de  Voluntário  e
Compromisso para Prestação de SMV apresentada perfaz
um total de 8 anos, 9 meses e 13 dias de tempo de serviço
público, contrariando o previsto na alínea i do subitem 3.3
do Aviso de Convocação nº 2/2018.

882480-5 MILENA SANTOS BELEZA I 18 A APR

Verificação Documental:
-  A  voluntária  apresentou  declaração  de  tempo  de
serviço público civil anterior, cujo cômputo total perfaz
7 anos,  3 meses e 12 dias,  contrariando o previsto na
alínea  i do  subitem  3.3  do  Aviso  de  Convocação  n°
2/2018.

Prova de Títulos: 
- Os títulos referentes aos cursos: Sistema para detecção
do  uso  abusivo  e  dependência  de  substâncias
psicoativas,  Fisioterapia  aplicada  à  Cardiologia,
Formação em Pilates, Estimulação precoce em crianças
com  alterações  decorrentes  da  Síndrome  congênita
associada à infecção pelo vírus Zika, Drenagem linfática
e  Noções  básicas  em  primeiros  socorros  não  foram
considerados, tendo em vista que não se enquadram em
nenhum título previsto no inciso I do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado do(s) recurso(s) da Verificação Documental:
INDEFERIDO,  pois  a  Declaração  de  Voluntário  e
Compromisso para Prestação de SMV apresentada perfaz
um total de 7 anos, 3 meses e 12 dias de tempo de serviço
público, contrariando o previsto na alínea i do subitem 3.3
do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Fisioterapia (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

909154-3 
PAULA CRISTINA ACIOLY SOARES
DA SILVA

A 12 A APR

Prova de Títulos:
- O tempo de exercício e atividade profissional constante
do  contrato  de  prestação  de  serviço,  referente  à  Sra.
MARIA LUCIENE  MARTINS  DA COSTA,  não  foi
computado,  por  não  ter  sido  apresentada  a  respectiva
GPS,  conforme previsto na alínea  c do subitem 14.3.2
do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- O período de residência no Hospital Geral de Fortaleza
não  foi  considerado  como  exercício  de  atividade
profissional,  tendo  em  vista  que  os  Programas  de
Residência Multiprofissional constituem modalidade de
ensino,  sob  a  forma  de  curso  de  especialização,
caracterizado por ensino em serviço, de acordo com o
art.  3º da Resolução CNRMS nº 2/2012, da Comissão
Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde.

Fonoaudiologia (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

883859-6 
LIGIA  MARIA  DO  NASCIMENTO
NUNES SOUSA

A 16 A APR

Prova de Títulos:
-.O certificado referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”,  em Audiologia,  não foi considerado,  tendo em
vista que o Centro de Estudo Diaggnóstico e Pesquisa em
Audiologia  (CEDAP),  não  consta  na  relação  das
instituições  credenciadas  e  reconhecidas  pelo  MEC,
contrariando  o  previsto  na  alínea  c do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

903959-3 GABRIELA BUFFON I 0 NC NC

- A voluntária não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

912119-1
RAPHAELE CRISTINA ARAGÃO DE 
V. LIMA

A 28 A NC
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

História (Licenciatura) (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

900742-8 RAFAEL SALES ROSA A 37 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

884725-7
MARLOS  MAGNO  GOMES  DE
MENEZES

A 8 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

890161-2 IURY GOMES JATAI I 0 A APR

Verificação Documental:
-  O  voluntário  não  apresentou  cópia  de  certidão  de
nascimento, casamento ou contrato/declaração de união
estável, conforme previsto na alínea  c do subitem 11.1
do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Prova de Títulos:
- A declaração apresentada do Colégio da Polícia Militar
do Ceará General Edgard Facó,  referente ao período de
06/02/2017 a 01/11/2017, não foi considerada, tendo em
vista  que  não  comprova  o  exercício  na  função  de
Professor  de  História,  por  ter  sido  realizada  no
Laboratório  Escolar  de  Informática,  contrariando  o
previsto na alínea  d do inciso I  do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação nº 2/2018; e
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

História (Licenciatura) (Fortaleza/CE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

890161-2 IURY GOMES JATAI I 0 A APR

- A declaração apresentada do Colégio da Polícia Militar
do Ceará General Edgard Facó, referente ao período de
29/08/2016 a  23/12/2016,  não  foi  considerada,  pois  o
período foi inferior a 180 dias, contrariando o previsto
no subitem 14.3.3 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Física (Eletricidade - Licenciatura) (Fortaleza/CE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

880780-2 RODRIGO FRANCO CAVALCANTE A 42 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

918946-0 RAFAEL RAMON FERREIRA I 0 NC NC

- O voluntário não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
subitem 3.7, do Aviso de Convocação nº 2/2018.

916138-8 
FLÁVIO HENRIQUE PEQUENO DE 
MACEDO

I 0 A APR

Verificação Documental: 
-  O voluntário  apresentou o diploma de conclusão do
curso de graduação de bacharel em Física, que não foi
considerado, tendo em vista que não possui licenciatura
na referida área, contrariando o previsto na alínea i do
inciso 11.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Prova de Títulos:
-  O  voluntário  apresentou  diplomas  de  pós-graduação
“stricto sensu”, em níveis de doutorado e mestrado, em
Ciências  Fisiológicas,  que  não  foram  considerados,
tendo em vista que não são na área da profissão a que
concorre, em desacordo com as alíneas a e b do inciso I
do subitem 14.3.1 do Aviso Convocação nº 2/2018.

884142-9 DANILO OLIMPIO DE AQUINO A 24 A APR

Prova de Títulos:
-  O certificado  de  exame  de  proficiência  apresentado
pelo voluntário (TOEFL ITP) não foi computado, pois
não está relacionado na alínea  f do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

907467-1 
ALDO RAFAEL PASCOAL 
FERNANDES

A 24 A APR

Prova de Títulos:
-  O certificado  de  exame  de  proficiência  apresentado
pelo voluntário (TOEFL ITP) não foi computado, pois
não está relacionado na alínea  f do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- Não foi considerado o período de atividade profissional
na iniciativa privada apresentado, pois, na declaração do
empregador, não consta o período com início e fim das
atividades  desenvolvidas  pelo  voluntário, estando  em
desacordo com a alínea a do subitem 14.3.2 do Aviso de
Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  o  voluntário  não  apresentou
declaração do empregador constando os períodos inicial e
final  das  atividades  desenvolvidas  por  ele  na  iniciativa
privada, em desacordo com a alínea a do subitem 14.3.2 do
Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Física (Eletricidade - Licenciatura) (Fortaleza/CE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

887672-8 EINSTEIN MAIA DO AMARAL A 18 A APR

Prova de Títulos:
-  O  voluntário  apresentou  diploma  de  pós-graduação
“stricto  sensu”,  em  nível  de  mestrado,  em  Ciências
Fisiológicas,  que  não  foi  considerado,  tendo em vista
que  não  é  na  área  da  profissão  a  que  concorre,  em
desacordo com a alínea b do inciso I do subitem 14.3.1
do Aviso Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois o candidato apresentou  diploma de
pós-graduação “stricto sensu”, em nível de mestrado, em
Ciências Fisiológicas, não pertencendo à área da profissão
a que concorre, em desacordo com a alínea b do inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Enfermagem (Maceió/AL - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

884333-6
JÚLIA  RAFAELA  VERÍSSIMO
BARROS

A 14 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

903534-9 
SARAH  DE  ALMEIDA RODRIGUES
FERNANDES

I 18 A APR

Verificação Documental:
- A voluntária deixou de apresentar, no período constante
do Cronograma de Eventos, a Declaração de Tempo de
Serviço Público e/ou Militar Anterior, conforme previsto
na alínea k do subitem 11.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018.

Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental:  INDEFERIDO, pois a voluntária deixou
de  apresentar,  no  período  previsto  do  Cronograma  de
Eventos,  a  Declaração  de  Tempo  de  Serviço  Público
Civil e/ou Militar Anterior, conforme consta no subitem
3.7  e  na  alínea  k do  subitem  11.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

917696-9
MÁRCIA  ADRIANE  DIAS
CHINELATO

I 28 A APR

Verificação Documental:
-  A voluntária  apresentou  Declaração  de  Voluntário  e
Compromisso  para  Prestação  de  SMV com tempo  de
serviço  público  civil  e  militar  anterior,  cujo  computo
perfaz um total de 10 anos e 12 dias, em desacordo com
a alínea  i do subitem 3.3 do Aviso de Convocação nº
2/2018.

Prova de Títulos:
- A voluntária não comprovou a proficiência no idioma
inglês,  conforme  previsto  na  alínea  f do  inciso  I  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Verificação
Documental:  INDEFERIDO,  pois  a  Declaração  de
Voluntário  e  Compromisso  para  Prestação  de  SMV
apresentada  perfaz  um  total  de  10  anos  e  12  dias,
conforme consta na alínea i do subitem 3.3 do Aviso de
Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Enfermagem (João Pessoa/PB - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

903992-1 MELINA MAIA CANTIDIO A 13 A APR
Prova de Títulos
- Os títulos apresentados foram considerados.

907948-0 LAYSA KAREN SOARES DE LIMA A 37 A APR

Prova de Títulos:
- Não foi considerado o período de atividade profissional
contido na declaração, referente ao cargo de Professor
do Curso de Enfermagem da Escola Politécnica Cristo
Rei,  por  não  comprovar  o  exercício  na  função  de
Enfermeira, conforme previsto na alínea d do inciso I do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

887900-5 CLODOALDO VIEIRA DOS SANTOS A 0 A APR

Prova de Títulos:
-  O  artigo  publicado  não  foi  computado,  por  não
apresentar Qualis A/B, conforme previsto na alínea e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº
2/2018; e 

- Não foi considerado o período de atividade profissional
apresentado  na  declaração  do  município  de  Sossego,
tendo em vista que não consta o período com início e
fim  das  atividades  desenvolvidas  pelo  voluntário,
conforme  previsto  na  alínea  b do  subitem  14.3.2  do
Aviso de Convocação nº 2/2018.

Biblioteconomia (Recife/PE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

880235-8 DAYANE ANDRADE ALMEIDA A 0 A APR
Prova de Títulos: 
- Não apresentou títulos.

880806-3 RAIZA LEITE VIANA RIBEIRO A 0 A APR
Prova de Títulos:
- Não apresentou títulos.

910196-7
ANA VIRGINIA DE QUEIROZ MELO
LEITE

A 28 I NC
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

910762-1 
AMANDA  RODRIGUES  DEODATO
SILVA

A 8 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

914346-2
JENIFER  GERUZA  MORAES  DE
PAULA

I 0 NC NC

- A voluntária não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Ciências Contábeis (Recife/PE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

890900-8 
LUCAS  HENRIQUE  NASCIMENTO
DO COUTO

A 20 A APR

Prova de Títulos:
-  O  artigo  publicado  não  foi  computado,  por  não
apresentar Qualis A/B, conforme previsto na alínea e do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Ciências Contábeis (Recife/PE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

888009-0 CARLOS JOSE NETO A 20 A APR

Prova de Títulos:
- O período de atividade profissional exercido no Banco
Santander não foi computado, tendo em vista que não foi
apresentado o extrato de contribuição do INSS, estando
em desacordo com a alínea a do subitem 14.3.2 do Aviso
de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois o voluntário deixou de apresentar, no
período previsto do Cronograma de Eventos, a cópia do
extrato  da  contribuição  do  INSS,  para  o  período  de
atividades  profissionais  declarado,  em desacordo com a
alínea a do subitem 14.3.2 e o subitem 14.3.1 do Aviso de
Convocação nº 2/2018.

898595-9 BEATRIZ DE SOUZA GOMES A 0 A REP

Prova de Títulos:
-  Os períodos de atividades profissionais  apresentados
não  foram  computados,  devido  à  ausência  das
declarações  dos  empregadores,  contendo as  atividades
desenvolvidas  pela  voluntária,  em  desacordo  com  a
alínea  a do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº
2/2018.

880338-5 MÁRCIA IULLY PIMENTEL AGUIAR A 2 A NC

Prova de Títulos:
- Os períodos de atividades profissionais  apresentados
nas Empresas Janete Felix ME e Dental Alencar Imp. e
Exp. Com. Rep. Ltda não foram computados, devido à
ausência  das  declarações  dos  referidos  empregadores,
contendo  as  atividades  desenvolvidas  pela  voluntária,
em desacordo com a alínea a do subitem 14.3.2 do Aviso
de Convocação nº 2/2018; e

- O período de atividades profissionais apresentado na
Empresa  Santon  Comércio  e  Repre.  Ltda  não  foi
computado,  pois  as  atribuições  da  função  (Assistente
Administrativo) descritas na declaração do empregador
não  foram  consideradas  como  sendo  referentes  a
atividades profissionais em nível superior; bem como o
período de atividades exercidas foi inferior a 180 dias,
considerando a data  de colação de grau  da voluntária
(13/08/2015),  estando  em desacordo  com  alínea  d do
inciso I do subitem 14.3.1 e com o subitem 14.3.3 do
Aviso de Convocação n° 2/2018.

881209-7 REINALDO DA SILVA BRAGA A 21 A APR

Prova de Títulos:
-  O  certificado  apresentado  da  Faculdade  de
Administração, Ciências, Educação e Letras, referente ao
Curso de Auditoria e Organizações do Setor Público, não
foi considerado, pois não corresponde ao curso de MBA
Executivo em Auditoria e Perícia Contábil, que consta no
histórico  escolar.  Além  disso,  a  Faculdade  supracitada
encontra-se  em  situação  irregular  na  relação  das
instituições  credenciadas  e  reconhecidas  pelo  MEC,
estando em desacordo com alínea c do inciso I do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

- O tempo de exercício profissional na iniciativa privada
foi considerado, atingindo a pontuação máxima relativa
ao exercício de atividade profissional,  até o total de 4
anos, conforme previsto na alínea  d do subitem 14.3.1
do Aviso de Convocação n° 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Ciências Contábeis (Recife/PE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

881209-7 REINALDO DA SILVA BRAGA A 21 A APR

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois o voluntário não apresentou histórico
escolar do curso de pós-graduação “lato sensu” constante
no certificado de conclusão, em desacordo com a alínea c  
do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018. Em
complemento,  de  acordo  com  o  art.  53  da  Lei  nº  
9.784/1999,  que  regula  o  processo  administrativo  no
âmbito da Administração Pública Federal, declaro nulo o
parecer, exarado no resultado anteriormente publicado, no
que  tange  à  Faculdade  supracitada  encontrar-se  em
situação irregular na relação de instituições credenciadas e
reconhecidas pelo MEC.

916988-1
RUANA  CALÁBRIA  CAVALVANTI
GOMES QUEIROZ

A 0 A APR

 
Prova de Títulos:
-  Não  foram  considerados  os  períodos  de  atividades
profissionais  apresentados,  pois,  nas  declarações  dos
empregadores, não constam as descrições das atividades
desenvolvidas pela voluntária, em desacordo com alínea a  
do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018; e

-  A voluntária não comprovou proficiência nos idiomas
inglês  e  espanhol,  conforme  previsto  na  alínea  f do
inciso I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº
2/2018.

Enfermagem (Recife/PE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

893678-6 AMANDA CRISTIANE PEREIRA A 10 A APR

Prova de Títulos:
- O período de residência no HNMD não foi considerado
como exercício da atividade profissional,  tendo em vista
que  os  Programas  de  Residência  Multiprofissional
constituem modalidade de ensino, sob a forma de curso de
especialização,  caracterizado  por  ensino  em  serviço,  de
acordo com art. 3º da Resolução CNRMS nº 2/2012, da
Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em
Saúde; e

- O tempo de serviço como autônoma não foi computado,
tendo em vista que a voluntária não apresentou a declaração
informando o período trabalhado e a espécie do serviço
realizado,  devidamente  acompanhada  dos  recibos  de
pagamento de autônomo, conforme o previsto na alínea  e  
do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  as  atividades  de  residência
multiprofissional constituem modalidades de ensino, sob a
forma de curso de especialização, caracterizada por ensino
em  serviço,  conforme  consta  no  art.  3º da  Resolução
CNRMS  nº 2/2012  e  no  subitem  14.3.4  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018.

896790-2 BRUNA RODRIGUES MONTEIRO A 13 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
PS-SMV-OF/2019.

Enfermagem (Recife/PE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

905651-0 
NATALIA  MARIA  VASCONCELOS
DA SILVA

A 16 A APR

Prova de Títulos:
-  Os  períodos  de  exercício  profissional  na  iniciativa
privada que constam na CTPS, referentes às Empresas
Instituto  Materno  Infantil  e  Instituto  de
Desenvolvimento  Social  do  Trabalho  de  Pernambuco,
não foram considerados,  por terem sido inferior a 180
dias;  bem  como  não  constam  as  declarações  dos
empregadores,  com  a  descrição  das  atividades
desenvolvidas,  em desacordo  com o  subitem 14.3.3  e
com  a  alínea  a do  subitem  14.3.2  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018;

-  Os  períodos  de  exercício  profissional  na  iniciativa
privada que constam na CTPS, referentes às Empresas
Hospital Alfa Ltda e Hospital  Associados Pernambuco
Ltda, não foram considerados, por não apresentarem as
declarações  com  a  descrição  das  atividades
desenvolvidas, conforme previsto na alínea a do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

-  O  período  de  exercício  profissional  na  iniciativa
privada, referente à Empresa Hospital Esperança S/A -
São  Marcos,  foi  considerado  parcialmente,  de
02/08/2005 a 30/08/2008, não sendo aceito o período de
01/09/2008 a 05/07/2016, por não constar o extrato da
contribuição do INSS, contrariando o previsto na alínea
a do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois a voluntária deixou de apresentar, no
período previsto do Cronograma de Eventos, a declaração
do  empregador  referente  à  Empresa  “MAIS  MULTI
ASSISTENCIA  INCORPORADA  A  SAUDE  LTDA”,
conforme  consta  no  subitem  14.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 2/2018.

Matemática (Licenciatura) (Recife/PE - 1 VAGA)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

896669-4 WILLIAM LUÍS LIMA PEREIRA A 24 A APR
Prova de Títulos:
- Os títulos apresentados foram considerados.

884964-0 
ADELMO RODRIGUES DE BARROS
JUNIOR

A 2 A APR

Prova de Títulos:
-  Os  períodos  de  exercício  profissional  na  iniciativa
privada, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, não
foram  computados,  devido  as  atividades  terem  sido
realizadas  antes  da  colação  de  grau,  ocorrida  em
31/01/2018, contrariando o previsto na alínea d do inciso
I do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

891486-0 JOSÉ EDSON PEREIRA OLIVEIRA I 10 A APR

Verificação Documental:
-  O  voluntário  apresentou  Declaração  de  Tempo  de
Serviço  Público Anterior,  cujo cômputo total  perfaz 6
anos e 4 dias, em desacordo com a alínea  i do subitem
3.3 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Prova de Títulos:
-  O  período  de  exercício  profissional,  realizado  na
Secretaria  de  Educação  do  Governo  do  Estado  de
Pernambuco, não foi computado, devido à ausência da
declaração  do  empregador,  contendo  as  atividades
desenvolvidas  pelo voluntário,  tendo em vista  que foi
apresentado  somente  o  respectivo  contra-cheque,
estando em desacordo com a alínea b do subitem 14.3.2
do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Continuação do Resultado dos Recursos da Verificação de Documentos e de Prova de Títulos do
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Odontologia (Periodontia) (Recife/PE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

884133-0 
ANA  BEATRIZ  FERNANDES
AZEVEDO

A 24 A APR

Prova de Títulos: 
-  A voluntária  apresentou  os  títulos  de  especialista  em
Periodontia  e  Disfunção  Temporomandibular  e  Dores
Orofaciais, no entanto foi contabilizado apenas um título,
conforme previsto nos subitens 14.3.5 e 14.3.6 do Aviso de
Convocação n° 2/2018;

- No que se refere ao exercício de atividade profissional na
área  pública,  a  voluntária  apresentou  o  contrato
administrativo da Prefeitura Municipal de Cerro Corá e a
Declaração  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Paulo  do
Potengi  como  Cirurgiã  Dentista,  que  não  foram
computados,  por não ser na área da especialidade a que
concorre,  conforme previsto na alínea  d do inciso II  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- O período de residência na EBSERH não foi considerado
como exercício de atividade profissional,  tendo em vista
que  os  Programas  de  Residência  Multiprofissional
constituem modalidade de ensino, sob a forma de curso de
especialização,  caracterizado  por  ensino  em  serviço,  de
acordo com art. 3º da Resolução CNRMS nº 2/2012, da
Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em
Saúde.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  a  voluntária  apresentou o contrato
administrativo da Prefeitura Municipal de Cerro Corá, no
entanto não informou a espécie do serviço realizado, com a
descrição  das  atividades  desenvolvidas.  Além  disso,
também apresentou declaração da Prefeitura Municipal de
São  Paulo  de  Potengi,  que  também  não  descreveu  as
atividades  desenvolvidas  na área da especialidade a  que
concorre, conforme consta na alínea b do subitem 14.3.2 do
Aviso de Convocação nº 2/2018.

896897-2 GEORGIA BASTOS VANDERLEI A 32 A APR

Prova de Títulos: 
- No que se refere ao exercício de atividade profissional, a
voluntária apresentou a GPS, o contrato de prestação de
serviços odontológicos e a declaração, contendo o período e
a  espécie  do  serviço  realizado;  no  entanto,  foram
contabilizados os anos de atividade profissional, a partir da
conclusão  do  curso  de  especialização  em  Periodontia
(agosto de 2015), conforme previsto na alínea d do inciso II
do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

907572-0
LUCIANA  PAES  DE  ANDRADE
SURUAGY

A 30 A APR

Prova de Títulos: 
- O período de atividade profissional realizado na iniciativa
privada não foi computado, por não ter sido apresentada a
cópia da CTPS, estando em desacordo com a alínea  a do
subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- Não foi computado o resumo apresentado em anais de
trabalho científico, tendo em vista que não corresponde a
artigo publicado, conforme previsto na alínea e do inciso II
do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO, pois a voluntária comprovou o exercício da
atividade  profissional  como  autônoma,  devendo  ser
atribuído 6 pontos nesse quesito, totalizando 30 pontos para
a  referida  voluntária,  conforme  consta  na  alínea  c do
subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.
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Odontologia (Periodontia) (Recife/PE - 2 VAGAS)
Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

895161-0 LEANDRO PAULO BERNARDO I 0 NC NC
- O voluntário não entregou os documentos para VD e
PT, nos dias e horários determinados, conforme previsto
no subitem 3.7 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

913346-7 ALINE NUNES BARBOSA A 0 A NC

Prova de Títulos: 
-  A  voluntária  apresentou  declaração  e  certidão  de
conclusão de especialização em Periodontia, com a carga
horária  e  registro  da  monografia;  no  entanto,  não  foi
contabilizado,  por  não  ter  incluído  o  histórico  escolar,
estando em desacordo  com a  alínea  c do  inciso  II  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- No que se refere ao exercício da atividade profissional,
a  volutária  apresentou  o  contrato  de  prestação  de
serviços  odontológicos,  acrescido  da  declaração
contendo o período e a espécie do serviço realizado; no
entanto, apresentou a GPS referente a apenas um mês de
contribuição,  ou seja,  não apresentou a GPS, referente
ao  período  supracitado,  estando  em  desacordo  com
alínea  c do subitem 14.3.2 do Aviso de Convocação n°
2/2018.

905463-8 
ANA  KARLA  RODRIGUES  COSTA
ARAUJO

A 0 A APR

Prova de Títulos: 
-  A voluntária  apresentou  a  certidão  de  conclusão  de
curso de especialização em Endodontia; no entanto, não
foi contabilizado por não ser na área da especialidade a
que concorre, estando em desacordo com a alínea c do
inciso II do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018;

-  A voluntária  apresentou  declaração  de  exercício  de
atividade profissional na área pública como Odontóloga,
que  não  foi  computado,  por  não  ser  na  área  da
especialidade  a  que  concorre,  conforme  previsto  na
alínea  d do  inciso  II  do  subitem 14.3.1  do  Aviso  de
Convocação n° 2/2018; e

- Não foi computado o resumo apresentado em anais de
trabalho científico, tendo em vista que não corresponde
a  artigo  publicado,  conforme  previsto  na  alínea  e do
inciso II do subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n°
2/2018.

Odontologia (Prótese Dentária) (Recife/PE - 1 VAGA)

Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

905427-5 GABRIEL MUNIZ PACHECO A 24 A APR
Prova de Títulos: 
- Os títulos apresentados foram considerados.

910697-9 MÁRIO JOSÉ PINTO LOPES A 26 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de especialização, em Prótese Dentária,
não  foi  considerado,  tendo em vista  que  não  consta  na
relação de cursos credenciados e reconhecidos pelo MEC,
contrariando o previsto na alínea c do inciso II do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018;

-  O  voluntário  apresentou  a  comprovação  do  exercício
profissional  na  área  de  Implantodontia,  realizado  na
Empresa Derby Cirurgias Odontológicas Ltda, que não foi
contabilizado, por não ser na área da especialidade a que
concorre (Prótese Dentária); bem como houve sobreposição
de tempos, estando em desacordo com a alínea d do inciso
II do subitem 14.3.1 combinado com a alínea f do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação n° 2/2018;
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Odontologia (Prótese Dentária) (Recife/PE - 1 VAGA)

Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

910697-9 MÁRIO JOSÉ PINTO LOPES A 26 A APR

- Os períodos de atividade profissional na iniciativa privada,
nas  Empresas  Procotia  e  Nove  de  Julho  Clínica
Odontológica Ltda, não foram computados, tendo em vista
que  não  foram  apresentadas  as  declarações  dos
empregadores  e  os  extratos  de  contribuição  do  INSS,
estando em desacordo com a alínea a do subitem 14.3.2 do
Aviso de Convocação n° 2/2018; e

- O voluntário apresentou certificado de proficiência em
língua inglesa (KET), que não foi contabilizado, por ser um
nível inferior ao descrito na alínea f do inciso II do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO, pois o voluntário comprovou a regularidade
da  Instituição  junto  ao  MEC,  devendo  ser  atribuído  20
pontos nesse quesito, totalizando 26 pontos para o referido
voluntário,  conforme consta  na alínea  c do inciso II  do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

900998-4 JULLIANA VIEIRA DA COSTA A 20 A APR

Prova de Títulos:
- O certificado, referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de especialização, em Prótese Dentária, não
foi considerado, tendo em vista que não consta na relação de
cursos credenciados e reconhecidos pelo MEC, contrariando
o previsto na alínea c do inciso II do subitem 14.3.1 do Aviso
de Convocação n° 2/2018;

- A Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso não foi
contabilizada, tendo em vista que o Instituto de Medicina
Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) não consta na relação
das  instituições  credenciadas  e  reconhecidas  pelo  MEC,
contrariando o previsto na alínea c do inciso II do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018; 

- No que se refere ao exercício da atividade profissional, a
voluntária  apresentou  contrato  de  prestação  de  serviços
odontológicos, acrescido da declaração, contendo o período e
a espécie do serviço realizado; no entanto, não apresentou a
GPS, estando em desacordo com a alínea c do subitem 14.3.2
do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

-  A voluntária  apresentou  documento  de  proficiência  em
espanhol (DELE), que não foi contabilizado por ser um nível
inferior (A2) ao nível descrito na alínea  f do inciso II do
subitem 14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
DEFERIDO, pois a voluntária comprovou a regularidade da
Instituição junto ao MEC, devendo ser atribuído 20 pontos
nesse  quesito,  totalizando  20  pontos  para  a  referida
voluntária. Independente do número de títulos apresentados,
os  pontos  atribuídos  não  excederão  o  valor  de  pontos
especificados em cada alínea, conforme subitem 14.3.6 do
Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois a voluntária deveria ter apresentado a
GPS, conforme consta na alínea c do subitem 14.3.2 do Aviso
de Convocação nº 2/2018.
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Odontologia (Prótese Dentária) (Recife/PE - 1 VAGA)

Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

903677-1 RENATA GROETAERS DE ALMEIDA A 4 A APR

Prova de Títulos:
-  O certificado referente ao curso de pós-graduação “lato
sensu”, em nível de especialização, em Prótese Dentária não
foi considerado, tendo em vista que não consta na relação de
cursos credenciados e reconhecidos pelo MEC, contrariando
o previsto na alínea c do inciso II do subitem 14.3.1 do Aviso
de Convocação n° 2/2018;

- No que se refere ao exercício da atividade profissional, a
voluntária  apresentou  contrato  de  prestação  de  serviços
odontológicos, acrescido da declaração contendo o período e
a espécie do serviço realizado (Empresas Stylo dentes Clínica
Odontológica  Ltda  e  Personalité  Serviços  Odontológicos
Ltda);  no  entanto,  não  apresentou  a  GPS,  estando  em
desacordo com a alínea  c do subitem 14.3.2 do Aviso de
Convocação n° 2/2018. Além disso, a voluntária apresentou
CTPS  e  extrato  de  contribuição  do  INSS,  contudo  não
apresentou declaração do empregador (Luandre Temporários
Ltda e Sul América). No que diz respeito à Empresa Universo
Odonto, só apresentou o extrato de contribuição do INSS,
faltou tanto a CTPS, quanto a declaração do empregador,
estando em desacordo com as alíneas a e c do subitem 14.3.2
do Aviso de Convocação n° 2/2018; e

-  A voluntária  apresentou certificado  de proficiência  em
língua inglesa (TOEFL ITP), que não foi contabilizado, por
não estar relacionado na alínea  f do inciso II do subitem
14.3.1 do Aviso de Convocação n° 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO,  pois  os  documentos  apresentados  não
estavam de acordo com as comprovações necessárias para
cada vínculo, conforme consta nas alíneas a e c do subitem
14.3.2 do Aviso de Convocação nº 2/2018.

Resultado  do(s)  recurso(s)  da  Prova  de  Títulos:
INDEFERIDO, pois o documento apresentado de registro
do  e-MEC não  comprova  associação  com a  Instituição
emissora do diploma do curso de especialização em Prótese
Dentária,  de  acordo  com  o  certificado  apresentado
anteriormente (alínea  c do inciso II do subitem 14.3.1 do
Aviso de Convocação nº 2/2018), uma vez que não foram
aceitos documentos fora do prazo estabelecido, conforme
consta no subitem 14.3.1 do citado AC.

Física (Eletricidade - Licenciatura) (Recife/PE - 1 VAGA)

Inscrição Nome VD PT IS TAF Observações

906173-1 JÚLIO MANNUEL TAVARES DINIZ A 59 A APR

Prova de Títulos:
- Os períodos de atividade profissional na área pública
não  foram  considerados,  por  não  corresponderem  à
fração de tempo igual ou superior a 180 dias, conforme
previsto no subitem 14.3.3 do Aviso de Convocação nº
2/2018.
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Obs.:  Os  candidatos  que  desejarem  conhecer  o  inteiro  teor  dos  despachos  exarados  poderão
comparecer nos locais, a seguir listados, no horário de funcionamento (das 8h às 11h e das 13h às
16h):

a)  Serviço  de  Recrutamento  Distrital  do  Comando  do  3º Distrito  Naval,  situado  na  Rua
Coronel Flamínio,  s/nº, Santos Reis,  Natal,  RN, para os voluntários às vagas do Rio Grande do
Norte;

b)  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Pernambuco,  situada  na  Avenida  Olinda,  s/nº,
Salgadinho, Olinda, PE, para os voluntários às vagas de Alagoas, Paraíba e Pernambuco; e

c)  Escola de Aprendizes-Marinheiros  do Ceará,  situada na Avenida Filomeno Gomes,  30,
Jacarecanga, Fortaleza, CE,para os voluntários às vagas do Ceará.
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