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FUNÇÃO: Operador de Sistemas (PBF) 

Ordem de 

Classificação 
Candidato Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

1 Murielle Bueno Ribeiro 08 22,0 Cursos             complementares:  
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 121 
(cento e vinte um) meses dentro 
da área da função escolhida. 

2 Alessandro Teixeira de Oliveira 10 16,0 Cursos         complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 02 (dois) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 80 
(oitenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

3 Bruno Gonçalves da Silva 16 15,2 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 03 (três) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 36 

(trinta e seis) meses dentro da 

área da função escolhida. 

4 Elaine Oliveira da Silva Ribeiro 14 14,0 Cursos         complementares: 
Não atendimento ao item 5.2.7 
(falta de marcação no anexo I-
B) 

 
Experiência: comprovado 105 
(cento e cinco) meses dentro da 
área da função escolhida. 

5 Huiara Beatriz Almeida  09 12,4 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
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Experiência: comprovado 12 

(doze) meses dentro da área da 

função escolhida. 

6 Aline Borges de Almeida Teixeira Online 12,4 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 

Experiência: comprovado 12 
(doze) meses dentro dentro da 
área da função escolhida. 

7 Betânia Alves Pinheiro 03 12,2 Cursos     complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 02 (dois) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 

Experiência: comprovado 33 
(trinta e três) meses dentro da 
área da função escolhida. 

8 Sinara Carvalho de Sá  17 11,6 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de cursos em 
desconformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 

Experiência: comprovado 48 
(quarenta e oito) meses dentro da 
área da função escolhida. 

9 Camilla Alves dos Santos  13 10,0 Cursos      complementares: 
certificado apresentado fazendo 
prova de 01 (um) curso em 
conformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo).. 

 

Experiência: comprovado 30 
(trinta) meses dentro da área da 
função escolhida. 

10 

 

 

Camila Pinheiro Rocha 01 4,0 Cursos complementares: 
certificado apresentado fazendo 
prova de 01 (um) curso em 
conformidade às exigências 
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editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: Não comprovada    

nos termos do Edital Regente 

com indicação do Início e do 

fim, se for o caso. 

11 Frederico Moreira de Souza Online ---- Eliminado (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação. 
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FUNÇÃO: Orientador Social SCFV -  02 VAGAS 

Ordem de 

Classificação 
Candidato Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

01 Valneide Ferreira Pontes Ortiz de 

Camargo 

20 22,0 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 115 
(cento e quinze) meses dentro 
da  área da função escolhida 

02 José Novais de Jesus 14 22,0 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 107 
(cento e sete) meses dentro da 
área da função escolhida 

03 Daniela Almeida Paiva 11 20,2 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 51 
(cinquenta e um) meses 
dentro da  área da função 
escolhida. 

04 Carolina Gomes de Jesus 02 18,4 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 42 
(quarenta e dois) meses 
dentro da  área da função 
escolhida. 

05 Renata Vieira da Costa 23 18,0 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
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fazendo prova de 02 (dois) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 93 
(noventa e três) meses dentro 
da  área da função escolhida.. 

06 Fabiana Marques dos Santos Caetano 07 18,0 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 02 (dois) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 40 
(quarenta) meses dentro da  
área da função escolhida. 

07 Jordanna Pacheco Felisberto 22 14,8 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 24 
(vinte e quatro) meses dentro 
da  área da função escolhida 

08 Carmem Helena Machado 04 8,0 Cursos complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de dois cursos 
em conformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: pontuação 
ZERO. Não apresenta 
registro em CTPS tampouco 
documento equivalente nos 
termos do item 5.3.6.1 do 
Edital Regente. 

09 Honilto Santos Lagares 18 ------ Eliminado (item 7.1.3) 
Não apresentou 
documentação o 

10 Fernanda Felisberto Bueno Online ---- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou 
documentação. 

11 Lucilene Gonçalves Rios Amaral 16 ----- Eliminada (item 7.1.3) 
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Não apresentou 
documentação 

12 Jady Beatriz Siqueira Alvarenga Online ----- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou 
documentação 

FUNÇÃO: Advogado CREAS -  01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
Candidato Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

01 Sara Moraes Vieira Online 10,6 Não comprovou formação 
acadêmica de Mestra. 
 
Cursos complementares: 
certificados apresentados fazendo 
prova de 03 (três) cursos em 
conformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 18 
(dezoito) meses na área das 
funções do cargo pretendido. 

02 Cleuber Colombo da Rocha Online 3,0  
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Cursos complementares: 
certificados apresentados fazendo 
prova de 01 (um) curso em 
conformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 00 
(zero) meses na área das funções 
do cargo pretendido 

03 Cejana Luisa Santana Lopes Online ----- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação 

04 Nance Mascarenhas Nascente Gomes 08 ------- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação. 

FUNÇÃO: Orientador Social CREAS -  01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
Candida

to 

Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

01 Amanda Kelley dos Santos Souza 06 18,6 Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 43 (quarenta 
e três) meses dentro da  área da função 
escolhida. 

02 Kátia Helena Batista de Castro 08 2,0 Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de cursos 
em desconformidade às exigências 
editalícias (carga horária\função\tempo). 

 

Experiência: não comprovada nos 
termos do Edital Regente com 
indicação do início e do fim, se for o 
caso. 

03 Tayza Sales da Paixão 03 ----- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação. 

04 Marcia Felix da Silva 04 ----- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação. 
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FUNÇÃO: Supervisor Programa Primeira Infância - 01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
Candidato Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

01 Aline Cristina Ferreira da Costa 

Salgado 

03 24,0 Comprovado formação acadêmica com 
uma especialização. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 73 (setenta e 
três) meses na área das funções do 
cargo pretendido. 

02 Ana Paula Ferraz Azevêdo Pinto 04 22,0 Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 

Experiência: comprovado 86 (oitenta 
e seis) meses na área das    funções do 

cargo pretendido.  

03 Lavínia Regina Tristão 06 20,0 Comprovado formação acadêmica com 
duas especializações. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 03 (três) 
cursos em conformidade às exigências 
editalícias (carga horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 45 (quarenta 
e cinco) meses na área das    funções do 
cargo pretendido. 
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1 * Ampla Concorrência: 03 vagas; Negritude: 01 vaga; PcD: 01 uma vaga. 

FUNÇÃO: Visitadores Programa Primeira – 05 Vagas*1 

Ordem de 

Classificação 
Candidato Nº de 

Inscrição 

Pontuação 

geral 

Fundamentação 

01 Thayrine Luana Rosi Freire de 
Andrade 

21 22,0 Cursos      complementares:  
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 96  
(noventa e seis) meses dentro 
da área da função escolhida. 

02 Cecília Gleicielly de Castro 
Alves 

23 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 90 
(noventa) meses dentro da área 
da função escolhida. 

03 Renata Tomaz Aquino Faria 30 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 79 
(setenta e nove) meses dentro 
da área da função escolhida. 

04 Elane Rodrigues Gonçalves do 
Amaral 

13 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 
Experiência: comprovado 70 
(setenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 
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05 Gabriela Fernandes de Sá 22 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 

Experiência: comprovado 67 
(sessenta e sete) meses dentro 
da área da função escolhida. 

06 Mikaely de Faria Aquino Souza 26 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 62 
(sessenta e dois) meses dentro 
da área da função escolhida. 

07 Cleuza Maria de Avelar 25 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 60 
(sessenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

08 Gleycy Kelly Inácio Brito 27 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 60 
(sessenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

09 Susanne Gonçalves Marques  Online 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 60 
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(sessenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

10 Luiz Augusto Castro Chagas de 
Sá 

19 20,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 50 
(cinquenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

11 Letícia de Oliveira Pimentel 08 19,2 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 46 
(quarenta e seis) meses dentro 
da área da função escolhida. 

12 Dionizio Teodoro dos Santos 17 18,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 02 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 85 
(oitenta e cinco) meses dentro 
da área da função escolhida. 

13 Elizangela Felix Vieira Silva  29 17,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 35 
(trinta e cinco) meses dentro da 
área da função escolhida. 

14 Tereza Cristina Dias Azeredo 
Campelo 

16 16,8 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 03 (três) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
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Experiência: comprovado 44 
(quarenta e quatro) meses dentro 
da área da função escolhida. 

15 Joelma de Faria Gonçalves 12 15,4 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 27 
(vinte e sete) meses dentro da 
área da função escolhida. 

16 Heloisa Helena Rodrigues Silva 14 14,0 Cursos       complementares: 
Não atendimento ao item 5.2.7 
(falta de marcação no anexo I-
B). 
 
Experiência: comprovado 72 
(setenta e dois) meses dentro da 
área da função escolhida. 

17 Vanda Maria de Azevedo Faria 20 14,0 Não atendimento ao item 5.2.7 
(falta de marcação no anexo I-
B) 
 
Experiência: comprovado 62 
(setenta e dois) meses dentro da 
área da função escolhida. 

18 Débora Marçal Carneiro Aires 35 13,8 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de cursos em 
desconformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 

 
 

Experiência: comprovado 59 
(Ccinquenta e nove) meses 
dentro da área da função 
escolhida. 

19 Rhuth Ferreira de Souza  33 13,4 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 03 (três) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
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Experiência: comprovado 27 
(vinte e sete) meses dentro da 
área da função escolhida. 

20 Marcela Gabriela Assis Cirqueira  43 10,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

21  Gisele Mendanha Peixoto  Online 10,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

22 Thays Torres de Souza Nascimento  Online 10,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

23 André Luiz Duarte Leite  36 4,0 Cursos complementares: 
certificado apresentado fazendo 
prova de 01 (um) curso em 
conformidade às exigências 
editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

24 Neusa Maria de Moraes Barroso 18 2,0 Cursos             complementares: 
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Não apresentou. 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

25 Vera Vieira Pinto  03 ----- Eliminada (item 7.1.3) 
Não apresentou documentação. 

Candidatos da Negritude 

01 Susanne Gonçalves Marques  Online 22,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 60 
(sessenta) meses dentro da área 
da função escolhida. 

02 Marcela Gabriela Assis Cirqueira  43 10,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: não comprovada 
nos termos do Edital Regente 
com indicação do início e do 
fim, se for o caso. 

Candidatos PcD 

01 Elizangela Felix Vieira Silva  29 17,0 Cursos       complementares: 
certificados apresentados 
fazendo prova de 04 (quatro) 
cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 35 
(trinta e cinco) meses dentro da 
área da função escolhida. 
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FUNÇÃO: Assistente Social CRAS/Equipe Volante – 01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
 Nº de Inscrição 

Pontuação geral Fundamentação  

01 Maiara Batista Online 26,0 Comprovado formação acadêmica com 
duas especializações mais um mestrado. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 66 (sessenta 
e seis) meses na área das funções do 
cargo pretendido. 

02 Alex Teixeira de 

Oliveira 
02 18,8 Cursos complementares: certificados 

apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 49 (quarenta 
e nove) meses na área das       funções do 
cargo pretendido. 

03 Valdomiro Alves 

da Silva Neto 
Online 17,4 Comprovado formação acadêmica com 

uma especialização. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 

Experiência: comprovado 32 (trinta e 
dois) meses na área das funções do 
cargo pretendido. 

 

FUNÇÃO: Assistente Social CREAS/PAEFI - 01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
 Nº de Inscrição 

Pontuação geral Fundamentação 

01 Jéssica Camargo 

Cardoso 

03 22,0 Comprovado formação acadêmica com 
uma especialização. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
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horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 55 
(cinquenta e cinco) meses na área das 
funções do cargo pretendido. 

FUNÇÃO: Assistente Social – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Habitação – 01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
 Nº de Inscrição 

Pontuação geral Fundamentação 

01 Marcia das Dores 

de Paiva Santos 

03 24,0 Comprovado formação acadêmica com 
uma especialização. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados fazendo prova de 04 
(quatro) cursos em conformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 108 (cento e 
oito) meses na área das funções do 
cargo pretendido. 

02 Angélica Pires 

Belchior dos 

Santos 

Online 22,0 Comprovado formação acadêmica com 
uma especialização mais um mestrado. 
 
Cursos complementares: certificados 
apresentados em desconformidade às 
exigências editalícias (carga 
horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 134 (cento e 
trinta e quatro) meses na área das 
funções do cargo pretendido. 



 

Gestão 2021/2024 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação 

 

 

Goiás/GO, 20 de abril de 2021. 

 

 

 

ROSANE GERMANA DE O. C. DOS SANTOS 

Presidenta 

 
 

Prof. ª Ma. FABIANA ITACI C. DE RAUJO 

      Membra 

 

Prof.º Dr.º GEORGE FRANCISCO CEOLIN 

Membro 

 

NATANAEL SANTIAGO DAVID 
Membro 

 

 

FUNÇÃO: Psicólogo CRAS/PAIF -  01 VAGA 

Ordem de 

Classificação 
Candidatos/as Nº de Inscrição 

Pontuação 

geral 

 

Fundamentação 

01 Beatriz Botelho 

Rodrigues da Silva 

01 18,0 Comprovado formação acadêmica com 
uma especialização. 
 
Cursos complementares: certificado 
apresentado fazendo prova de 01 (um) 
curso em conformidade às exigências 
editalícias (carga horária\função\tempo). 
 
Experiência: comprovado 120 (cento e 
vinte) meses na área das  funções do 
cargo pretendido 

02 Franklin Ferreira 

Araújo 

 

Online 12,2 Cursos complementares: certificado 
apresentado fazendo prova de 01 (um) 
curso em conformidade às exigências 
editalícias (carga horária\função\tempo) 
 
Experiência: comprovado 46 (quarenta 
e seis) meses na área das                funções do 
cargo pretendido. 


