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ANEXO I 
ANÁLISE E RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO DA 1ª ETAPA 

 

NOME CARGO SITUAÇÃO MOTIVO FUNDAMENTAÇÃO RECURSO DECISÃO 

1 
ANA CAROLINA 
CAETANO ROCHA 
DE OLIVEIRA 

Geógrafa ELIMINADA 
Envelope em 
desconformidade com o 
item 4.6 do edital 

4.6. Toda a documentação mencionada no 

subitem 4.1 deverá ser encaminhada em 

envelope liso (sem logotipos), totalmente 

lacrado, com cola, e rubricado no fecho 

principal, na interseção entre o 

fechamento e o envelope, de forma a 

garantir a inviolabilidade do mesmo, 

seguindo o modelo abaixo: 

A candidata alega que foi 
desproporcional e não razoável a sua 
eliminação em função do cartão com 
seus dados ter sido afixado no 
envelope no lado divergente ao 
desenho do edital. 

INDEFERIDO 

2 
BRUNA LOPES DE 
PAOLI 

Geógrafa INABILITADA 

A candidata apresentou o 
Diploma de Engenheira 
ambiental e não o 
diploma de Geógrafa 

4.1 d) cópia simples do comprovante da 

habilitação mínima exigida no ANEXO I 

deste Edital; 

A candidata alega que a sua 
especialização a capacita a exercer o 
cargo de Geógrafa e que o edital não 
deixou claro que a habilitação deveria 
ser equivalente ao cargo pretendido. 

INDEFERIDO 

3 
DANIEL RIBEIRO 
GRIJO 

Engenheiro 
Químico 

INABILITADO 
O candidato entregou o 
anexo IV em branco. 

4.1. e) declaração de requisitos mínimos e 

outras informações, conforme ANEXO IV; 

O candidato alega que o anexo IV foi 
entregue.  

INDEFERIDO 

4 
JOEL TEIXEIRA 
CUNHA 

Químico INABILITADO 

Não apresentou o 
comprovante de 
residência 
Não assinalou ciência no 
anexo IV 

4.1  c) cópia simples do comprovante de 

residência (água, luz, telefone, ou boleto 

bancário) emitido nos últimos 03 meses, 

em nome do candidato. 

e) declaração de requisitos mínimos e 

outras informações, conforme ANEXO IV; 

No recurso o(a) candidato(a) não 
menciona o item pelo qual foi 
eliminado(a). 

INDEFERIDO 

5 
LARISSA GUARINY 
RAMALHO ELIAS 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

INABILITADO 
Foi apresentado o 
diploma de bacharel em 
engenharia florestal. 

4.1. d) cópia simples do comprovante da 

habilitação mínima exigida no ANEXO I 

deste Edital; 

No recurso o(a) candidato(a) não 
menciona o item pelo qual foi 
eliminado(a). 

INDEFERIDO 

6 
MARCOS HELENIO 
FREIRE 
GUIMARAES  

GEÓLOGO INABILITADO 
Comprovante de 
residência fora do prazo 
de emissão ( 3 meses) 

4.1. c) cópia simples do comprovante de 

residência (água, luz, telefone, ou boleto 

bancário) emitido nos últimos 03 meses, 

em nome do candidato 

No recurso o(a) candidato(a) não 
menciona o item pelo qual foi 
eliminado(a). 

INDEFERIDO 
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7 
MARÍLIA DE 
MEDEIROS 
MACHADO 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

INABILITADA 

Não assinou o ANEXO IV.                      
Não datou a declaração 
no comprovante e 
residência.  

4.1. e) declaração de requisitos mínimos e 
outras informações, conforme ANEXO IV;                                                  
4.3 Caso não possua o comprovante de 
endereço, citado na alínea “c” do subitem 
4.1, em seu nome, o candidato deverá 
realizar declaração de próprio punho, no 
verso do documento, nos seguintes 
termos: "Declaro para os devidos fins, que 
resido neste endereço". 
4.3.1 A declaração citada no subitem 
anterior deverá ser devidamente datada e 
assinada, sob pena de eliminação. 

No recurso o(a) candidato(a) não 
menciona o item pelo qual foi 
eliminado(a). 

INDEFERIDO 

8 
NATHÁLIA 
RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 

QUIMICO HABILITADA x x 
Candidata questiona a pontuação de 
experiência profissional 

INDEFERIDA 

9 
NAYARA MARIANA 
GONZAGA 

GEÓGRAFA HABILITADA x x 
Candidata questiona a pontuação de 
experiência profissional 

INDEFERIDA 

10 
RICARDO 
GUIMARÃES PAIVA 

GEÓLOGO HABILITADO x x 

O candidato questiona a pontuação 
atribuída à sua experiência 
profissional e a não pontuação ao 
titulo de especialização 

DEFERIDO 

11 
SABRINA DOS 
SANTOS SILVA 

QUIMICO INABILITADO 

Não apresentou diploma. 
Apresentou apenas o 
histórico. Não apresentou 
o ANEXO IV 

4.1. d) cópia simples do comprovante da 

habilitação mínima exigida no ANEXO I 

deste Edital; 

e) declaração de requisitos mínimos e 

outras informações, conforme ANEXO IV; 

No recurso o(a) candidato(a) não 
menciona o item pelo qual foi 
eliminado(a). 

INDEFERIDO 

12 
SANDRA ANTONIA 
VIEIRA 

ENGENHEIRO 
QUIMICO 

INABILITADO 

Não apresentou o 
diploma frente e verso 
(reconhecimento do 
MEC) Não assinalou o 
campo “Ciência” no 
anexo IV 

4.1. d) cópia simples do comprovante da 

habilitação mínima exigida no ANEXO I 

deste Edital;  

e) declaração de requisitos mínimos e 

outras informações, conforme ANEXO IV; 

A candidata reencaminhou os 
documentos pelos quais foi 
eliminada. 

INDEFERIDO 

13 
VINICIUS SILVA 
MOREIRA CEZAR 

ENGENHEIRO 
MECÂNICO 

INABILITADO 
Apresentou Nota Fiscal 
como comprovante de 
residência 

4.1. c) cópia simples do comprovante de 

residência (água, luz, telefone, ou boleto 

bancário) emitido nos últimos 03 meses, 

em nome do candidato. 

No recurso apenas encaminha CPF e 
CNH 

INDEFERIDO 

 
 
 


