
MARINHA DO BRASIL
COMANDO 2º DISTRITO NAVAL

PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE 
PRAÇAS RM2 (PS-SMV-PR-2022) 

(Nível Médio e Nível Fundamental)

De acordo com o Apêndice I ao Aviso de Convocação nº 5/2021 - (Cronograma de Eventos), o Comando do 2º Distrito Naval,  RESOLVE divulgar os Resultados do Evento Complementar nº  13 dos Voluntários aprovados e
classificados dentro do número de vagas.

O voluntário que desejar poderá interpor recurso contra o resultado da PT, VDB e VD, o voluntário disporá do prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia seguinte a publicação dos resultados, de acordo com o Evento
14 do Apêndice I (Cronograma de Eventos – Processo Seletivo para o SMV-PR-2022), e item 8 do Aviso de Convocação nº 5/2021.

O recurso deverá ser entregue no Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 2º Distrito Naval (SRD), localizado na Avenida das Naus, s/nº – Comércio, nos dias 20, 21 e 22 de julho de 2022, nos horários de 09h às 11h e
13h às 15h, de acordo com item 8, do Aviso de Convocação nº 5/2021, do Com2ºDN:

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Edificações  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200234-1 VANESSA FERNANDES LIMA HAB HAB 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 x

200197-1 ALINE MORAES SANTOS HAB HAB 0,00 30,00 15,00 0,00 0,00 45,00 x

200130-6 NAIANE SANTOS DE BRITO HAB HAB 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"AutoCAd 2D", virtude não ter carga horária igual ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de  "MS
Project", virtude não ter carga horária igual ou superior
a  160  horas.  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; 

-Não foi  considerada a pontuação do Curso de "Excel
Avançado",  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
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Profissional virtude não ter apresentado o Extrato de
Contribuição Previdenciária do INSS, conforme previsto
na alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN.

Área: Com2ºDN -  Salvador / BA

Especial.  Gráfica (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200617-4 EMERSON VINÍCIUS ALMEIDA SANTOS HAB HAB 39,00 30,00 00,00 0,00 0,00 69,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de "Gestão
Pública e Marketing Capacitação", virtude ter excedido
o limite de Certificado permitido. Conforme alínea B),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não foi considerada a pontuação do Curso de "Gestão
de Pessoas e Marketing", virtude ter excedido o limite
de Certificado permitido. Conforme alínea B), subalínea
II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN.

200306-1 RODRIGO DE JESUS CIRQUEIRA DE ARAÚJO HAB HAB 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 x

200519-8 ALINE MORENO SANTOS SOUZA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  computado  o  “Diploma  de  Curso  de
Aprendizagem Industrial  em Suporte  em Hardware e
Redes  de  Computadores”,  em  virtude  da  área
profissional  ser  distinta  do  previsto  no  Processo
Seletivo  de acordo com a  alínea  A),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude a Declaração do Empregador não
conter  a  descrição  das  atividades  desenvolvidas,  de
acordo com o previsto na alínea a) do subitem 13.3.2,
do Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN. 

Área: Com2ºDN – Salvador / BA

Especial Mecânica (06 vagas)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200264-0 RAFAEL BARBOSA DA SILVA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

200489-0 BRENDA DE JESUS PEREIRA HAB HAB 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 -Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude não ter apresentado o Extrato da
Contribuição Previdenciária do INSS, conforme previsto
na alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN; 
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-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Extensão  "Projetos  Eletrônicos  e  Instrumentação
Eletrônica", virtude ter excedido o limite de Certificado
permitido. Conforme alínea B), subalínea II, do subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Extensão "Eletrônica  Analógica  e  Digital",  virtude  ter
excedido o limite de Certificado permitido. Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Extensão  "Eletromecânica",  virtude  ter  excedido  o
limite  de  Certificado  permitido.  Conforme  alínea  B),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Extensão  "Prevenção  e  Controle  de  Riscos  em
Máquinas,  Equipamentos  e  Instalações",  virtude  ter
excedido o limite de Certificado permitido. Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200859-1 MATHEUS MENEZES DA SILVA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

200676-4 TIAGO RIBEIRO LIMA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Mecânica e Robótica", virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação n º 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de "Solda
industrial", virtude não ter encontrado a instituição de
ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
Nº 05/2021;

-Não foi considerada a pontuação do Curso "Básico em
Engenharia  Mecânica",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Mecânica  e  Manutenção  de  Máquinas  Industriais",
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  I,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN. 

00908-4 LEONARDO LUIZ RATON SILVA HAB HAB 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 -Não foi computado o Curso de Inglês em virtude de
não  se  enquadrar  em  nenhum  dos  testes  de
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proficiência  aceito  pela  MB,  conforme  alínea  E)  da
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi computado o Diploma de Curso de “Bombeiro
Profissional  Civil”,  em  virtude  área  profissional  ser
distinta  do  previsto  no  Processo  Seletivo  de  acordo
com a  alínea  B),  subalínea  II,  do subitem  13.3.1,  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Diploma “Técnico
em  Eletromecânica”,  pois  foi  utilizado  como
comprovante  e  se  constituem  em  pré-requisito  para
inscrição  no  Processo  Seletivo  e  posterior
incorporação, conforme previsto no subitem 13.2.9, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200117-0 JOILSON ALMEIDA FERREIRA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  computado  a  pontuação  do  Curso  de
"Mecânica e Robótica", virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  computado  a  pontuação  do  Curso  de
"Mecânica  de  Motor  a  Diesel  e  Motores  em Geral",
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de  Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso "Mecânica
e Manutenção de Máquinas Industriais",  virtude não
ter encontrado a instituição de ensino reconhecida e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Medição em Equipamentos de Metrologia Mecânica",
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Montagem e Ajustagem de Motor",  virtude não ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Inspetor  de  Equipamentos",  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
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Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;
 
-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Desenho  Mecânico",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Motores  a  Diesel",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Técnicas  de  Lubrificação  Industrial",  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Hidráulica  Básica",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional  virtude  não  apresentar  a  Declaração  do
Empregador, de acordo com o previsto na alínea a) do
subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.

200615-8 MURILO BIBIANO DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

200935-9 IGOR ALMEIDA SÁ BARRETTO HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

200961-5 CAÍQUE VARELA CELESTINO HAB HAB 19,50 0,00 5,00 0,00 0,00 24,50 -Não foi considerada a pontuação do Curso Técnico em
“Petroquímica”  em  virtude  da  área  profissional  ser
distinta da profissão a que concorre, conforme previsto
na com a alínea a), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Motores  3  Cilindros",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  e  não  ser
possível  aferir  a  carga  horário  do referido curso,  por
falta de Histórico Escola. Conforme alíneas A), B) e C),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Formação  de  Brigada  de  Incêndio  e  Primeiros
Socorros", virtude não ter encontrado a instituição de
ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
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Educação e Cultura (MEC), e ter carga horária inferior a
160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso
"Informática Essencial",  virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC),  e  ter  carga
horária  inferior  a  160  horas.  Conforme  alínea  C),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso Formação
de Reservistas Navais, em virtude da área profissional
ser distinta do previsto no Processo Seletivo de acordo
com a  alínea  B),  subalínea  II,  do subitem  13.3.1,  do
Aviso de Convocação nº 05/2021.

200729-0 ROGÉRIO MOREIRA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 x

200899-7 DIANA ZILLIG SOUZA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Motores (08 Vagas) 

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200905-0 LUCAS SILVA GOMES HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica Automotiva”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea A), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Manutenção  de  Ar  Condicionado”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica  e  Manutenção  de  Máquinas  Industriais”,
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida pelo e regida pelo Ministério da Educação
e Cultura (MEC).  Conforme alínea B), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
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“Motores  a  Diesel”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição de ensino reconhecida  pelo  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200140-2 RAMILE SANTOS SILVA MEDEIROS F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021,  do Com2ºDN, a Voluntária foi  eliminada
do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200141-0 RAFAEL LIMA E SILVA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN, o Voluntário foi  eliminado
do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200561-4 BRUNO DOS SANTOS ANDRADE HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -O Voluntário foi INABILITADO, no Processo Seletivo do
Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, virtude o
Curso Técnico apresentado não ser relativo à profissão
a que concorre. De acordo com o previsto na alínea f)
do subitem 3.3 do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Comando do 2º Distrito Naval;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Montagem de Veículos”, virtude não ser  o  curso de
qualificação  profissional  na  área  da  profissão  a  que
concorre.  Conforme  alínea  B),  item  II  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Instalação  de  Turbo  Automotivo”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica  de  Motos”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica  e  Manutenção  de  Máquinas  Industriais”,
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.
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200029-0 DENILTON LIMA DA CRUZ HAB HAB 19,50 20,00 0,00 0,00 0,00 39,50 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Manutenção Mecânica e Elétrica Básica”, virtude não
ter encontrado a instituição de ensino reconhecida e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica  Industrial  com  Carga”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200647-3 DIEGO OLIVEIRA DO ROSÁRIO HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica Automotiva”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea A), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica e Robótica”,  virtude não ter  encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea A), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

- Não foi considerada a pontuação do Curso de “Solda
Elétrica”,  virtude não ter  encontrado a instituição de
ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme  alínea  B),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-  Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Auxiliar de Caldeireiro e Encanador”, virtude não ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200924-4 HUGO LEONARDO CERQUEIRA EVANGELISTA HAB HAB 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 x
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200109-0 HELISON GIULIANO PURIDADE DA CONCEIÇÃO HAB HAB 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Técnicas  de  Lubrificação  Industrial”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Motores  a  Diesel”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Motores  Elétricos”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).   Conforme
alínea C), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Mecânica  e  Manutenção  de  Máquinas  Industriais”,
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).   Conforme alínea  C),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN;
  
-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Operador  de  Processo  Químico  e  Petroquímico
Industrial”,  virtude  não  ser  o  Curso  de  Qualificação
Profissional  na  área  da  profissão  a  que  concorre.
Conforme alínea B), item II do subitem 13.3.1, do Aviso
de Convocação nº 05/2021; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Soldagem TIG T&G 6G”,  virtude não ser  o Curso de
Qualificação  Profissional  na  área  da  profissão  a  que
concorre.   Conforme  alínea  B),  item  II  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN.

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Administração Hospitalar (02 vagas)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200820-9 CÍNTIA GABRIELE SANTOS DO NASCIMENTO HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -A  Voluntária  foi  INABILITADA,  no  Processo  Seletivo  do
Serviço Militar  Voluntários de Praças –  2022,  virtude o
Curso de Bacharel em “Saúde” apresentado não relativo a
profissão a que concorre, conforme previsto na alínea f)
do subitem 3.3 do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN; e
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-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Primeiros
Passos”, por não ser considerada qualificação profissional
na área da profissão a que concorre. Conforme alínea B),
subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN.

200057-3 ADRIANO MATOS ARAGÃO HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui Títulos

200697-5 CRISLÂNDIA CORREIA DE SOUSA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação nº
05/2021, a Voluntária foi eliminada do Processo Seletivo,
por não comparecer para entrega de documentos/títulos.

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Técnico em Patologia Clínica  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200016-0 SILVANA DANIELA DE OLIVEIRA FERREIRA HAB HAB 0,00 10,00 15,00 12,00 0,00 37,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de “Política de

Atenção Básica em Saúde”, virtude não ter encontrado a

instituição de ensino reconhecida e regida pelo Ministério

da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  C),

subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação

nº 05/2021, do Com2ºDN.

200337-9 SANDJA DA SILVA MARINHO HAB HAB 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 x

200101-5 ROSILANE SILVA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 x

Área: Com2ºDN – Salvador – BA

Especial. Técnico em Prótese Dentária  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200630-0 KALI ABNER DO CARMO CORREIA HAB HAB 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 x

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Técnico em Radiologia Médica   (03 vagas)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200574-5 JAINE MARIA DE OLIVEIRA SILVA HAB HAB 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 40,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de "Extensão
–  Tópicos  Especiais  em  Neurologia  e  Diagnóstico  por
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Imagem",  virtude  ter  excedido  o  limite  de  Certificado
permitido. Conforme alínea B), subalínea II, do subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN.

200465-4 LEONARDO TADEU SILVA CERQUEIRA HAB HAB 19,50 0,00 0,00 12,00 0,00 31,50 x

200300-2 DEISEANE DE GOUVEIA CONCEIÇÃO F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação nº
03/2021, a Voluntária foi eliminada do Processo Seletivo,
por não comparecer para entrega de documentos/títulos.

200344-0 CAMILA FERNANDES LIMA HAB HAB 39,00 0,00 0,00 9,00 0,00 48,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução  à  Radiologia   Pediátrica”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  B),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Noções
Básicas sobre Mamografia”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme alínea
B),  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Tomografia  -  Aperfeiçoamento”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  B),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Noções
Básicas sobre Tomografia Computadorizada”, virtude não
ter  encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea C), subalínea II,  do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução à Radiologia em Traumatologia”, virtude não
ter  encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea C), subalínea II,  do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Aperfeiçoamento  -  Radiologia”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  C),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200657-0 MARCOS ROBERTO PAIM SANTOS HAB HAB 0,00 10,00 15,00 6,00 0,00 31,00 x

200427-5 MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de “Noções
Básicas  sobre  Posicionamento  Radiológico  Inferior  e
Superior”,  virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de
ensino reconhecida e regida pelo Ministério da Educação
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e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução  à  Incidência  Radiológica”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  C),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Aperfeiçoamento  em  Radiologia”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  B),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Auxiliar

de Radiologia”, virtude não ter encontrado a instituição

de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da

Educação e Cultura (MEC). Conforme alínea A), subalínea

II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº

05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Noções

Básicas  em  Proteção  Radiológica”,  virtude  não  ter

encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme

alínea  B),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de

Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução  à  Radiologia  Pediátrica”,  virtude  não  ter
encontrado a instituição de ensino reconhecida e regida
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Conforme
alínea  B),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de

“Introdução à Radiologia em Traumatologia”, virtude não

ter  encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e

regida  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).

Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do

Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200155-0 SHEILA PATRICIA SANTANA SILVA SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Capacitação  de  Tomografia  Computadorizada”,  virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida e
regida  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea C), subalínea II,  do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi  considerada o Curso “Suporte Básico de Vida”,
virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou  superior  a  160
horas.  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do  subitem
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13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  o  Certificado  “Capacitação  em
Mamografia”,  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  o  Certificado  “Capacitação  em
Tomografia”,  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  o  Certificado  “Capacitação  em
Medicina Nuclear”, virtude não ter carga horária igual ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não foi considerada o Certificado “Capacitação em Angio
Tomografia”,  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  o  Certificado  “Atualização  em
Anatomia Radiológica”, virtude não ter carga horária igual
ou superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II,
do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN;

-Não foi  considerada o Certificado “Capacitação em Pet
RM”, virtude não ter carga horária igual ou superior a 160
horas.  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não foi considerada o Certificado da “I Jornada Feirense
de Imagenologia”,  virtude não ter carga horária igual ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não foi considerada o Certificado da “III Jornada Baiana
de Imagenologia”,  virtude não ter carga horária igual ou
superior a 160 horas. Conforme alínea C), subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN; e

-Não foi considerada o Certificado de “Medicina Nuclear”,
virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou  superior  a  160
horas.  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN.
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200693-2 CARLOS GABRIEL SANTOS GÓES HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude a Declaração do Empregador não
conter  a  descrição  das  atividades  desenvolvidas,  de
acordo com o previsto na alínea a) do subitem 13.3.2,
do Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Aperfeiçoamento  em  Tomografia”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução  à  Radiologia  Forense”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Básico
de Radiologia”, virtude não ter encontrado a instituição
de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução  à  Radiologia  Industrial”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea II, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200815-3 YURI SANTOS BACELAR HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -O  Voluntário  foi  INABILITADO.  Por  não  apresentar
documento  exigido:  Declaração  de  Voluntariado  e
Compromisso para Prestação de SMV (Apêndice XIV).
Alínea n), do subitem 10.1 do Aviso de Convocação nº
05/2021 do Com2DN; e

- Não possui títulos.

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Técnico em Farmácia (02 vagas)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200111-1 ISMAEL RODRIGUES SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

200730-2 LUANA SANTOS BOAVENTURA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.
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200464-6 RILMÁRIA MORAIS DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não possui títulos

Área: Com2ºDN - Salvador / BA

Especial. Técnico em Administração  (07 vagas)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200157-6 ANA LILIAN ALBUQUERQUE COSTA SOARES F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  03/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200196-3 RENATO SEVERINO DE ANDRADE MÁXIMO HAB HAB 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 -Não  foi  computado  como  Título  o  Diploma  de
Graduação em “Administração”, pois constitui em pré-
requisito  para  a  inscrição  no  Processo  Seletivo  e
posterior  incorporação,  conforme  estabelecido  no
subitem 13.2.9, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.

200013-5 ADRIANA AQUINO DIAS F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  03/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200325-6 MARIA MILENA GOMES DOS SANTOS HAB HAB 19,50 30,00 15,00 0,00 0,00 64,50 x

200285-1 VÂNIA BATISTA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 10,00 15,00 12,00 0,00 37,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Departamento Pessoal, virtude não ter sido encontrado
o registro da instituição de ensino no site do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto
na  alínea  A),  da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Informática Avançada, virtude não ter sido encontrado
o registro da instituição de ensino no site do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto
na  alínea  A),  da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Programa  de  Formação  em  Contabilidade  Básica,
virtude  não  ter  sido  encontrado  o  registro  da
instituição de ensino no site do Ministério da Educação
e Cultura (MEC), de acordo com o previsto na alínea A),
da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de Rotinas
Administrativas,  virtude  não  ter  sido  encontrado  o
registro da instituição de ensino no site do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto
na  alínea  B),  da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;
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-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Economia, virtude não ter sido encontrado o registro
da  instituição  de  ensino  no  site  do  Ministério  da
Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto na
alínea B), da subalínea II, do subitem 13.3.1 do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Administração  Financeira,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea B), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e
 
-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Informática, virtude não ter sido encontrado o registro
da  instituição  de  ensino  no  site  do  Ministério  da
Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto na
alínea C), da subalínea II, do subitem 13.3.1 do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Assistente  Administrativo”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN

200527-8 LUANA COSTA PEREIRA DA SILVA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de “Teorias
da Administração”, virtude não ter sido encontrado o
registro da instituição de ensino no site do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto
na  alínea  A),  da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Princípios  da  Administração”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea A), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração  Financeira”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea B), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Assistente  Administrativo”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea B), da subalínea II, do subitem
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13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Auxiliar
Administrativo”,  virtude  não  ter  sido  encontrado  o
registro da instituição de ensino no site do Ministério
da Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto
na  alínea  B),  da  subalínea  II,  do  subitem  13.3.1  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Gestão
e Liderança”, virtude não ter sido encontrado o registro
da  instituição  de  ensino  no  site  do  Ministério  da
Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto na
alínea C), da subalínea II, do subitem 13.3.1 do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração  Pública”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Chefia
e Liderança”, virtude não ter sido encontrado o registro
da  instituição  de  ensino  no  site  do  Ministério  da
Educação e Cultura (MEC), de acordo com o previsto na
alínea C), da subalínea II, do subitem 13.3.1 do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200663-3 MARIANA DA PAIXÃO GOMES CARDOSO HAB HAB 0,00 10,00 0,00 12,00 0,00 22,00 -Não  foi  computado  como  Título  o  Diploma  de
Graduação  em Administração,  pois  constitui  em pré-
requisito  para  a  inscrição  no  Processo  Seletivo  e
posterior  incorporação,  conforme  estabelecido  no
subitem 13.2.9, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; e

-Não foi  considerada a pontuação do “Certificado de
Proficiência de Inglês", por não atender ao previsto na
alínea E) da subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200679-9 JULIANA CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -A  Voluntária  foi  INABILITADA pois  o  Diploma  em
Técnico  de  Gestão  Empresarial,  apresentado  para
concorrer  ao  Processo  Seletivo  e  posterior
incorporação,  não  consta  no  Cadastro  da  Instituição
CETEB,  no Sistema SISTEC, de acordo com o previsto
nas alíneas f) e g), do subitem 3.3 e alínea i) do subitem
10.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

-Não foi  considerada a pontuação do “Certificado de
Proficiência de Inglês", por não atender ao previsto na
alínea E) da subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não foi computado como Título o Diploma de “Técnico
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em  Gestão  Empresarial”,  pois  constitui  em  pré-
requisito  para  a  inscrição  no  Processo  Seletivo  e
posterior  incorporação,  conforme  estabelecido  no
subitem 13.2.9, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.

200883-1 RIUSTEM FREITAS DUARTE HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de “Noções
de  Administração  Pública”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Assistente  Administrativo”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Gestão
da  Qualidade  e  Produtividade”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN.

200768-7 MARIA AMÉLIA DIAS FERREIRA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração  de  Logística”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração de Recursos Humanos”, virtude não ter
sido encontrado o registro da instituição de ensino no
site  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC),  de
acordo com o previsto na alínea  C), da subalínea II, do
subitem 13.3.1 do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração  Financeira”,  virtude  não  ter  sido
encontrado o registro da instituição de ensino no site
do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de acordo
com o previsto na alínea C), da subalínea II, do subitem
13.3.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Administração Continuada em Administração”, virtude
não  ter  sido  encontrado o  registro  da  instituição de
ensino  no  site  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura
(MEC),  de  acordo  com  o  previsto  na  alínea  B),  da
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subalínea II, do subitem 13.3.1 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Aperfeiçoamento em Gestão Empresarial”, virtude não
ter sido encontrado o registro da instituição de ensino
no site do Ministério da Educação e Cultura (MEC), de
acordo com o previsto na alínea B), da subalínea II, do
subitem 13.3.1 do Aviso de Convocação nº 05/2021, do
Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  os  títulos  para  pontuação  de
“Exercício  de  Atividade  Profissional”,  virtude  o  cargo
não fazer parte no campo de atuação do Técnico em
Administração,  conforme  preconizado  no  alínea  D),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200913-0 JONAS ASSUNÇÃO DA SILVA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  computado  como  título  o  Certificado  de
Formação de Aprendizagem Estúdio Aprendiz, virtude a
qualificação profissional não ser da área da profissão a
que  concorre.  Conforme  alínea  A),  subalínea  II,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional  virtude  não  conter  na  Declaração  do
Empregador a descrição das atividades desenvolvidas,
conforme previsto na alínea a) do subitem 13.3.2, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200028-2 NALINI LEONDY RESENDE DOS SANTOS F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos. 

200269-1 MIRIAN VALDOMIRO DA SILVA HAB HAB 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 -Não foram consideradas os cursos: SENAI (60 horas),
SEAC (08 horas), UNEB (20) horas e SENAC (60 horas),
virtude não ter carga horária igual ou superior a 160
horas.  Conforme  alínea  C),  subalínea  II,  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  de  Experiência
Profissional,  por  não  apresentar  o  Extrato
Previdenciário  e  a  Declaração  do  Empregado,  de
acordo com o previsto na alínea a) do subitem 13.3.2,
do Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200546-2 SUZANA FIGUEIREDO MARTINS LIMA HAB HAB 39,00 10,00 0,00 0,00 0,00 49,00 -Não  foi  computada  a  pontuação  de  Experiência
Profissional,  virtude   não  constar  na  Declaração  do
Empregador a descrição das atividades desenvolvidas,
de acordo com a alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200897-0 DIOGO BORGES DOS SANTOS MENDES HAB HAB 19,50 10,00 0,00 12,00 0,00 41,50 -Não  foi  computado  como  Título  o  Diploma  de
Graduação em “Administração”, pois constitui em pré-
requisito  para  a  inscrição  no  Processo  Seletivo  e
posterior  incorporação,  conforme  estabelecido  no
subitem 13.2.9, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.

- 19 de 32 -



200668-4 NEI NERI BISPO DA CRUZ F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200696-7 LÚCIA CARINE DOS ANJOS DE PAULO HAB HAB 0,00 30,00 15,00 0,00 0,00 45,00 x

200834-8 JOÃO BATISTA DE CASTRO NETO F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  a  Voluntária  foi  eliminada  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200137-3 ELISANDRA MOTA DE VASCONCELOS SILVA HAB HAB 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 -Não  foi  computada  a  pontuação  de  Experiência
Profissional,  virtude   não  constar  na  Declaração  do
Empregador a descrição das atividades desenvolvidas,
de acordo com a alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200153-3 TIAGO LIMA MENEZES DOS SANTOS HAB HAB 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 x

200565-7 ALTAMIRA IMPÉRIO DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Não  foi  computado  como  Título  o  Diploma  de
Graduação em  Administração,  pois  constitui  em  pré-
requisito  para  a  inscrição  no  Processo  Seletivo  e
posterior  incorporação,  conforme  estabelecido  no
subitem 13.2.9, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; 

-Não foi  considerada a pontuação do “Certificado de
Proficiência de Inglês", por não atender ao previsto na
alínea E) da subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  de  Experiência
Profissional,  virtude  não  não  ser  emprego/cargos  na
profissão a que concorre, de acordo com o alínea D),
subalínea  II,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

Área: Com2ºDN - Aracaju / SE

Especial. Técnico em Administração  (01 vaga)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200667-6 ANDERSON SILVA SERRA HAB HAB 0,00 10,00 5,00 0,00 0,00 15,00 -Não foi considerada pontuação do Curso “Técnico em
Logística”, pois não foi possível localizar a carga horária
virtude  ausência  do  histórico  escolar,  conforme
previsto nas subalíneas A), B) e C), da subalínea II, do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude não ter apresentado o Extrato da
Contribuição Previdenciária do INSS, conforme previsto
na alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação
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nº 05/2021, do Com2ºDN. 

Área: Com2ºDN – Salvador - BA

Especial. Técnico em Processamento de Dados  (02 vagas)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200018-6 JÚLIO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -O  Voluntário  foi  INABILITADO,  pois  o  Certificado  de
Habilitação  para  concorrer  à  vaga  foi  emitido  por
instituição não credenciada pelo MEC, e também não
constando o seu cadastro no sítio Centro de Educação
do Governo do Estado de São Paulo. Conforme previsto
na alínea i), do subitem 10.1 do Aviso de Convocação
n° 05/2021, do Com2DN; e

-Não possui títulos.

Área: Com2ºDN – Salvador – BA

Especial. Técnico em Ciências Contábeis  (04 vagas)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200869-8 BRUNO ROGÉRIO SOARES DA LUZ HAB HAB 39,00 30,00 0,00 12,00 0,00 81,00 -Não foi  considerada a  pontuação  da  Graduação  em
“Ciências  Contábeis”,  pois  foi  utilizado  como
comprovante  e  se  constituem  em  pré-requisito  para
inscrição  no  Processo  Seletivo  e  posterior
incorporação, conforme previsto no subitem 13.2.9, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

200751-3 UESLEY NASCIMENTO BEZERRA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  o  Voluntário  foi  eliminado  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos, do Com2ºDN.

200867-1 JOANA LETÍCIA CÂNDIDO DOS SANTOS HAB HAB 0,00 30,00 10,00 0,00 0,00 40,00 x

200134-9 EDLENE DANTAS VIANA HAB HAB 0,00 30,00 15,00 0,00 0,00 45,00 -Não  foi  computado  o  Certificado  SENAI  Assistente
Administrativo 400h,  em virtude da Área  Profissional
ser distinta do previsto no Processo Seletivo de acordo
com a alínea  A),  subalínea  II,  do subitem 13.3.1,  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não foi  considerada a  pontuação  da  Graduação  em
“Técnica  de  Contabilidade”,  pois  foi  utilizado  como
comprovante  e  se  constituem  em  pré-requisito  para
inscrição  no  Processo  Seletivo  e  posterior
incorporação, conforme previsto no subitem 13.2.9, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

200945-5 MADALENA BARBOSA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 10,00 12,00 0,00 22,00 -Não foi  computado o Diploma de Curso Técnico em
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Administração,  em  virtude  da  Área  Profissional  ser
distinta do previsto processo seletivo de acordo com a
alínea A), subalínea II, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

Área: Com2ºDN – Salvador – BA

Especial. Motorista de Viaturas  (05 vagas)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200027-4 RIVAM CARLOS LIMA DOS SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de "Noções
Básicas  de  Mecânica  Automotiva",  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Eletricista de Automóveis”, virtude não ter encontrado
a  instituição  de  ensino  reconhecida   e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Primeiros  Socorros  no  Trânsito”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida   e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Elétrica
de  Automóveis”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida   e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Básico
em  Chassi,  Suspensão  e  Direção”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Introdução à Mecânica Automotiva”, virtude não ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação Nº 05/2021.

200119-7 FABRÍCIO VITOR DA SILVA SILVA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN, o Voluntário foi  eliminado
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do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200425-9 ROBERVAL DA CRUZ RIBEIRO F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN, o Voluntário foi  eliminado
do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200287-8 DANIEL DA CRUZ ROSA HAB HAB 0,00 0,00 24,00 0,00 - 24,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Condutores  de  Veículos  de  Transporte  de
Emergência",  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea I,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Atualização  para  Condutores  de  Veículos  de
Emergência",  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea I,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Condutores  de  Veículos  de  Transporte  de  Produtos
Perigosos",  virtude  não  ter  carga  horária   igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea I,
do subitem 13.3.1, do aviso de convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Atualização  para  Condutores  de  Veículos  de
Transporte  de  Produtos  Perigosos",  virtude  não  ter
carga horária igual ou superior a 160 horas. Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN

200042-6 VITOR BORGES DE ALMEIDA HAB HAB 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso Formação
de Reservistas Navais, em virtude da área profissional
ser distinta do previsto no Processo Seletivo de acordo
com  a  alínea  B),  subalínea  I,  do  subitem  13.3.1,  do

Aviso de Convocação nº 05/2021.

200135-7 RODRIGO CAVALCANTE BATATINHA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN, o  Voluntário foi eliminado
do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200211-4 TIAGO LIMA DE OLIVEIRA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
Não possui títulos.

200285-1 UALACE LIMA SANTOS HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Condutores  de  Veículos  de  Transporte  de  Produtos
Perigosos",  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea I,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude a Declaração do Empregador não
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conter  a  assinatura  do  Proprietário/Responsável  pela
Empresa,  de  acordo  com  o  previsto  na  alínea  a)  do
subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN. 

200043-4 ANDRÉ SANTANA DE ANDRADE F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN, o Voluntário foi  eliminado
do Processo Seletivo, por não comparecer para entrega
de documentos/títulos.

200056-5 NOEDISON DOS SANTOS NASCIMENTO HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso
"Especializado  para  Condutores  de  Veículos  de
Transporte  Coletivo  de  Passageiro",  virtude  não  ter
carga horária igual ou superior a 160 horas. Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
Formação de Vigilantes, em virtude da área profissional
ser distinta do previsto no Processo Seletivo de acordo
com as alínea B),  subalínea  I,  do subitem 13.3.1,  do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Experiência
Profissional,  por  não  apresentar  o  Extrato
Previdenciário conforme previsto na alínea a) subitem
13.3.2,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Operador de Retroescavadeira", virtude não ter carga
horária igual ou superior a 160 horas. Conforme alínea
B),  subalínea  I,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Transporte  Escolar”,  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Primeiros  Socorros  no  Transporte  Escolar”,  virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida
e regida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Transporte de Coletivo”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Manutenção  e  Segurança  do  Transporte  de
Passageiros”, virtude não ter encontrado a instituição
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de ensino reconhecida pelo e regida pelo Ministério da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Básico
de Linux”, em virtude da área profissional ser distinta
do  previsto  no  Processo  Seletivo  de  acordo  com  a
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021.

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Básico
de NR- 20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis”, virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida
e regida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
aviso de convocação Nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não foi considerada a pontuação do Curso de “Básico
de Operador de Microcomputador”, em virtude da área
profissional  ser  distinta  do  previsto  no  Processo
Seletivo  de  acordo  com  a  alínea  B),  subalínea  I,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021.

200088-0 MOZANIEL LIMA DE JESUS HAB INAB 19,50 0,00 0,00 0,00 - 19,50 -O  Voluntário  foi  INABILITADO,  por  não apresentar  a
cópia  da  Consulta  de Pontuação de CNH do sítio  do
DETRAN, conforme previsto na alínea m) do subitem
10.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional  virtude  não  apresentar  Extrato  da
Contribuição  do  INSS,  de  acordo  com  o  previsto  na
alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso de Convocação nº
05/2021, do Com2ºDN.

200144-5 MATEUS SANTOS DE JESUS HAB HAB 0,00 0,00 24,00 0,00 - 24,00 -Não foi considerada a pontuação do Curso de “Curso
de  MOPP  -  Movimentação  de  Produtos  Perigosos”,
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida pelo e regida pelo Ministério da Educação
e Cultura  (MEC).  Conforme alínea A),  subalínea  I,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN.

200314-1 JONATHAS SENA SILVA HAB HAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Operação de Transporte de Cargas",  virtude não ter
carga horária igual ou superior a 160 horas. Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Manuseio e Transporte de Alimentos", virtude não ter
carga horária igual ou superior a 160 horas. Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de "Manejo
e Transporte  de Cargas  Vivas",  virtude não ter  carga
horária igual ou superior a 160 horas. Conforme alínea
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B),  subalínea  I,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do Curso de "Coleta
e Transporte  de Lixo  Urbano",  virtude  não ter  carga
horária igual ou superior a 160 horas. Conforme alínea
B),  subalínea  I,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Reciclagem  MOPP  –  Movimentação  Operacional  de
Produtos Perigosos", virtude não ter carga horária igual
ou superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea
I,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Condutor de Transporte Escolar", virtude não ter carga
horária igual ou superior a 160 horas. Conforme alínea
B),  subalínea  I,  do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
"Motorista  de  Ônibus  –  Transporte  Coletivo  de
Passageiros",  virtude  não  ter  carga  horária  igual  ou
superior a 160 horas. Conforme alínea B), subalínea I,
do  subitem  13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº
05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional  virtude  não  apresentar  Extrato  da
Contribuição do INSS e a Declaração do Empregador,
de  acordo  com  o  previsto  na  alínea  a)  do  subitem
13.3.2,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN. 

200062-9 ROSEMBERGUE SANTOS DE LIMA F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  o  Voluntário  foi  eliminado  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200131-4 PAULO SÉRGIO RIBEIRO SANTOS HAB INAB 0,00 0,00 18,00 0,00 - 18,00 -O  Voluntário  foi  INABILITADO,  por  não apresentar  a
cópia  da  Consulta  de Pontuação de CNH do sítio  do
DETRAN, conforme previsto na alínea m) do subitem
10.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Logística Internacional”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Operador  de  Máquinas  Pesadas”,  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
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aviso de convocação Nº 05/2021

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Logística de Transporte”, virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Primeiros  Socorros  no  Transporte  Escolar”,  virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida
pelo  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura
(MEC).  Conforme  alínea  A),  subalínea  I,  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  Curso  de
“Aperfeiçoamento  à  Logística  de  Transporte”,  virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida
pelo  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura
(MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  I,  do  subitem
13.3.1,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN.

200384-6 FÁBIO SANTOS REIS F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  o  Voluntário  foi  eliminado  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

200392-6 DAVID MOREIRA MACHADO HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -O  Voluntário  foi  INABILITADO,  por  não apresentar  a
cópia  da  Consulta  de Pontuação de CNH do sítio  do
DETRAN, conforme previsto na alínea m) do subitem
10.1  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; e

-Não  foi  computada  a  pontuação  de  Experiência
Profissional,  virtude   não  constar  na  Declaração  do
Empregador a descrição das atividades desenvolvidas,
de acordo com a alínea a) do subitem 13.3.2, do Aviso
de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

Área: Com2ºDN – Salvador – BA

Especial. Arrumador  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200045-0 CICERA DO SOCORRO DE LAVOR SANTOS HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -A Voluntária foi  INABILITADA, no Processo Seletivo do

Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, por não

possuir Curso correspondente à Educação Profissional

de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-

FIC)  do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e

Lazer, de acordo com o previsto no subitem 1.4.3 do

Aviso de Convocação nº 05/2021, do Comando do 2º
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Distrito Naval;

-Não  foi  -considerada  a  pontuação  do  “Curso  de

Hotelaria  Marítima",  virtude  não  ter  encontrado  a

instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo

Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme

alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de

Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de

Taifeiro",  virtude não ter  encontrado a instituição de

ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da

Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),

subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação

nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Saloneiro", virtude não ter encontrado a instituição de
ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do “Curso de Copeira

Hospitalar", virtude não ter encontrado a instituição de

ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da

Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),

subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação

nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de

Garçom", virtude não ter encontrado a instituição de

ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da

Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),

subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação

nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de

Camareira  de  Hotel",  virtude  não  ter  encontrado  a

instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo

Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme

alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de

Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200048-5 NEIMAR FELIX CÔRTES HAB HAB 0,00 10,00 0,00 0,00 - 10,00 -Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade

Profissional virtude não ter apresentado o Extrato da

Contribuição Previdenciária do INSS e a Declaração do

Empregador, conforme previsto na alínea a) do subitem

13.3.2,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do

Com2ºDN; 

-Não foi  considerada a  pontuação  da  Graduação  em

“Turismo”,  pois  foi  utilizado como comprovante e  se

constituem em pré-requisito para inscrição no Processo
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Seletivo  e  posterior  incorporação,  conforme  previsto

no  subitem  13.2.9,  do  Aviso  de  Convocação  nº

05/2021, do Com2ºDN; 

-Não foi considerada a pontuação do “Curso de Técnico

em Informática", virtude a qualificação profissional não

ser  da  área  da  profissão  a  que  concorre.  Conforme

alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de

Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não foi  considerada a pontuação do “Certificado de

Proficiência de Inglês", por não atender ao previsto na

alínea D) da subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de

Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200002-0 EDU DO ESPIRITO SANTO DAS NEVES HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -O Voluntário foi INABILITADO, no Processo Seletivo do
Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, por não
possuir Curso correspondente à Educação Profissional
de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-
FIC)  do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e
Lazer, de acordo com o previsto no subitem 1.4.3 do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Comando do 2º
Distrito Naval;

-Não foi considerada a pontuação do “Curso de Agente
de Turismo", virtude não ter encontrado a instituição
de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Copeiro", virtude não ter encontrado a instituição de
ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Introdução  as  Técnicas  de  Taifeiro  Offshore",  virtude
não ter encontrado a instituição de ensino reconhecida
e regida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Conforme alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do “Curso de Auxiliar
de Hotelaria", virtude não ter encontrado a instituição
de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Turismo  Cultural",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
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Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; 

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Espanhol Intermediário", virtude não ter encontrado a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  computado  o  Exercício  de  Atividade
Profissional virtude não ter apresentado o Extrato da
Contribuição Previdenciária do INSS e a Declaração do
Empregador, conforme previsto na alínea a) do subitem
13.3.2,  do  Aviso  de  Convocação  nº  05/2021,  do
Com2ºDN; 

Área: Com2ºDN – Aracaju – SE

Especial. Barbeiro  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200034-6 TÁSSIO ALVES DO BONFIM HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -O Voluntário foi INABILITADO, no Processo Seletivo do
Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, por não
possuir Curso correspondente à Educação Profissional
de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-
FIC)  do  Eixo  Tecnológico  de  Ambiente  e  Saúde,  de
acordo com o previsto no subitem 1.4.3 do Aviso de
Convocação  nº  05/2021,  do  Comando  do 2º  Distrito
Naval;

-Não Possuir Títulos.

200168-0 GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -O Voluntário foi INABILITADO, no Processo Seletivo do
Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, por não
possuir Curso correspondente à Educação Profissional
de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-
FIC)  do  Eixo  Tecnológico  de  Ambiente  e  Saúde,  de
acordo com o previsto no subitem 1.4.3 do Aviso de
Convocação  nº  05/2021,  do  Comando  do 2º  Distrito
Naval;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Barbeiro  Profissional",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Barbeiro  Academy Hair  Profissional",  virtude  não ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.
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Área: Com2ºDN – Ilhéus – BA

Especial. Motorista de Viaturas  (01 vaga)

Nº Inscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200120-0 ANTÔNIO MANUEL JUNIO ASSIS PRADO F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  o  Voluntário  foi  eliminado  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

Área: Com2ºDN – Ilhéus – BA

Especial. Arrumador  (01 vaga)

NºInscr. Nome VDB VD Prova de Títulos (PT) Observação

A B C D E TOTAL

200432-0 CARLOS MIGUEL DE LIMA PEREIRA HAB INAB 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -O Voluntário foi INABILITADO, no Processo Seletivo do
Serviço Militar Voluntários de Praças – 2022, por não
possuir Curso correspondente à Educação Profissional
de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (C-
FIC)  do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e
Lazer, de acordo com o previsto no subitem 1.4.3 do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Comando do 2º
Distrito Naval;

-Não  foi  -considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Técnicas  de  Atendimento  em  Bares  e  Restaurantes",
virtude  não  ter  encontrado  a  instituição  de  ensino
reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da  Educação  e
Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  B),  subalínea  I,  do
subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação nº 05/2021,
do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do “Curso Básico de
Garçom/Garçonete",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não foi considerada a pontuação do “Curso de Guia
Regional  de  Turismo",  virtude  não  ter  encontrado  a
instituição  de  ensino  reconhecida  e  regida  pelo
Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme
alínea B), subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de
Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN;

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Copeiro", virtude não ter encontrado a instituição de

- 31 de 32 -



ensino  reconhecida  e  regida  pelo  Ministério  da
Educação  e  Cultura  (MEC).  Conforme  alínea  A),
subalínea I, do subitem 13.3.1, do Aviso de Convocação
nº 05/2021, do Com2ºDN; e

-Não  foi  considerada  a  pontuação  do  “Curso  de
Técnicas  de  Garçom/Garçonete",  virtude  não  ter
encontrado  a  instituição  de  ensino  reconhecida  e
regida  pelo  Ministério  da  Educação e  Cultura  (MEC).
Conforme alínea A), subalínea I, do subitem 13.3.1, do
Aviso de Convocação nº 05/2021, do Com2ºDN.

200354-7 GUILHERME RIBEIRO GOMES DE JESUS F F 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -De acordo com o subitem 6.2 do Aviso de Convocação
nº  05/2021,  o  Voluntário  foi  eliminado  do  Processo
Seletivo,  por  não  comparecer  para  entrega  de
documentos/títulos.

Salvador, BA em 19 de julho de 2022.

DANILO SILVA MATTA SANATANA
Capitão de Mar e Guerra (CD)

Encarregado do Serviço de Recrutamento Distrital
Legenda:

F: Falta

HAB.: Habilitado

INAB.: Inabilitado

- 32 de 32 -


