
EdPopSUS 2018

Coordenação Estadual Pará

Resultado do Recurso contra pontuação e cartas - Educandos

Região Alenquer

Não houve inscritos.

Região Belterra

Não houve inscritos.

Região Juruti

Não houve inscritos.

Região Óbidos

Inscrição Nome Resultado Motivo

21001722018-6
EDINENIA 
RODRIGUES 
COELHO

Indeferido

A candidata enviou contra cheque sem data de admissão e por 
esse motivo só tinha a comprovação do ano vigente. Enviei 
informe no dia 11 de junho desse fato, sem retorno de envio da 
declaração de tempo de serviço.
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Inscrição Nome Resultado Motivo

21001722018-6
EDINENIA 
RODRIGUES 
COELHO

Indeferido Ja respondido em recurso anterior

21000812018-6
GELI BATISTA DE 
SOUSA

Deferido
A candidata entregou comprovante da experiência no prazo 
estabelecido, tem mais de cinco anos e por esse motivo 
reavaliamos nota de avaliação.

21000812018-6
GELI BATISTA DE 
SOUSA

Indeferido já foi avaliada em recurso anterior

21000812018-6
GELI BATISTA DE 
SOUSA

Deferido a candidata enviou documento no prazo estabelecido pelo edital

21000492018-6
Jersinei Andrade da 
Silva

Indeferido Não enviou documentação dentro do prazo.

21000492018-6
Jersinei Andrade da 
Silva

Indeferido Não enviou documentação dentro do prazo.

21000382018-6
Josane Cristina 
Figueira Nogueira

Indeferido
A pontuação foi exatamente ao tempo de serviço como agente 
de endemias.

21000382018-6
Josane Cristina 
Figueira Nogueira

Indeferido
A candidata recebeu 13 pontos porque não abordou nenhum 
dos princípios da educação popular.

21000332018-6
Maria Aparecida 
Pinto Batista

Deferido
A candidata enviou declaração de tempo de serviço em tempo 
hábil e por esse motivo foi corrigido sua pontuação para mais 
de de cinco anos de experiência.

21000332018-6
Maria Aparecida 
Pinto Batista

Deferido
a candidata enviou os documentos no prazo estabelecido em 
edital

21000332018-6
Maria Aparecida 
Pinto Batista

Indeferido Ja foi avaliado em recurso anterior

Total: 12

Região Oriximiná
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Inscrição Nome Resultado Motivo

21001322018-6
Dilciane Souza 
Farias

Deferido
A candidata enviou documento comprovatório de tempo de 
serviço desde 2011 e por esse motivo perfazendo dez pontos

21001322018-6
Dilciane Souza 
Farias

Deferido carta de intenção foi pontuada em 14 pontos

21001312018-6
Norma Oliveira do 
Rosário

Deferido
A candidata enviou documento de comprovação da experiência 
cm mais de cinco anos e por esse motivo foi avaliada e 
pontuada em dez pontos.

21001312018-6
Norma Oliveira do 
Rosário

Deferido reavaliada carta pois a candidata enviou dovumento no prazo.

Total: 4
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