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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N
o.

  005 / 2016 - RETIFICAÇÃO  
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 
A Secretária Municipal de Saúde de Limoeiro, no uso de suas atribuições legais torna pública a  Convocação dos 

Candidatos Aptos a realizarem o Curso de Formação Inicial e Continuada em conformidade com o Edital 001/2016, conforme 

a seguir: 
 
 
 

1. Dos Candidatos Convocados a realizarem inscrição para o Curso de Formação Inicial e Continuada, após a 
apresentação da comprovação de residência na microárea, obteve-se o seguinte resultado: 
 
 

LOCALIDADE NOME 
SITUAÇÃO 

DOCUMENTAL 
OBSERVAÇÕES 

DILIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE 

RESIDENCIA 

 
 
 
 
 

ALEGRIA  
/02 

 
 
1) JUANA CAROLINA DA SILVA 
OLIVEIRA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
Residência não 

condiz com 
microárea 02, como 
descrita no Edital. 

 
- 

 
2) LEANDRA BATISTA DA CRUZ 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 

 
- 

- 

 
3) RICARDO MENDES DE ALMEIDA 
RODRIGUES 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

 
 
4)ANTONIO JACINTO SILVA NETO 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
Residência não 

condiz com 
microárea 02, como 
descrita no Edital. 

- 

5) LAURA MARIA VIEIRA DOS 
SANTOS 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
Residência não 

condiz com 
microárea 02, como 
descrita no Edital. 

- 

 
 
 

SANTANA /10 

 
   
1) PRISCILLA MARIA DE ASSUMPÇÃO 
COSTA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

- 

De acordo com a diligência de 
área, a mesma reside na quadra 

29, numero 9, que não condiz 
com microárea 10 de acordo 

com edital. 

 
2) GENILDA MARIA DA SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
Candidata apta a 

realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
- 

 
 
3) MÁRCIA XAVIER LOPES DE SOUZA 
 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

- 

De acordo com a investigação 
de área, a mesma reside na rua 
esperança, que não condiz com 

microárea 10 de acordo com 
edital. 

 
4) ANNE GRAZIELLY PEREIRA DA 
SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
 
 
 

SANTANA /11 

 
 
1) SAULO TARCIO DE SANTANA 
MELO 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 11, como 
descrita no edital. 

 
 
- 
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2) JOSÉ EVERTON MENDONÇA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
- 

De acordo com a investigação 
de área candidato não mora na 
microárea inscrita, Residência 

Fechada. 

 
3) EDIVANIA MARIA DE SOUZA SILVA 
CAVALCANTE 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 11, como 
descrita no edital. 

- 

 
 
 
 

SANTA CRUZ 
/02 

 
 
1) LUCAS MATHEUS NUNES SOARES 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 02, como 
descrita no edital. 

Casa encontra-se fechada, com 
aspecto de abandonada. 

Segundo os entrevistados, na 
casa não mora ninguém há mais 

ou menos um ano e meio 

  
2) JOSÉ GUSTAVO VITORINO DE 
AGUIAR 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

 
3) MARLUCE MARIA DA SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
Candidata apta a 

realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 
 
 

COHAB 
/08 

 
1)ANA MARIA DE ARAÚJO SANTANA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligência realizada 

 
2)GHENALYCE MARIA DE OLIVEIRA 
GOMES 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
3) DANILO AMORIM LIVRAMENTO 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 08, como 
descrita no edital. 

- 

 
4)CAIO HENRIQUE DE MOURA 
SANTANA 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- 

 
- 

 
5) JESSICA BARBOSA DA SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 

SANTA 
TEREZINHA 

/07 

 
1) MARIA JOSÉ DE MOURA LIMA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
2)CAIO CESAR ALVES DE LIMA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

Diligencia realizada 

 
 

SANTA 
TEREZINHA 

/09 

 
 
1) ANA TAIS GOMES DA SILVA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
2) JESSICA TAMILES DAS CHAGAS 
SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
SNT ANTONIO 

 
1)IGOR ALEXANDRE DE MELO LIMA 

Apresentada em 
conformidade com o 

 
Comprovante de 

 
- 
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/05 
 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

residência não 
condiz com 

microárea 5 como 
descrita no edital. 

 
2)LUANA DA SILVA OLIVEIRA 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 

 
- 

- 

 
 
 
 
 

CONGAL  
/09 

 
1)LYLLIAN MILKA FREITAS ARRUDA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 9 como 
descrita no edital. 

 
 
- 

 
2) MAURICIO GALVAO DA SILVA 
 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 9 como 
descrita no edital. 

 
 
- 

 
3) EMANUELA TAMIRES DA SILVA 
ARRUDA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
 
 
 
 
 

CONGAL 
/10 

 
 
1) JEFFERSON ESTEVAM ALVES DO 
NASCIMENTO 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
Candidato apto a 

realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
2)ANA CAROLINE DA SILVA SOUZA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 10 como 
descrita no edital 

- 

 
3)HAMILTOM DE ALMEIDA JUNIOR 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
- 

Candidato não reside na 
residência de acordo com a 

investigação de área. 

 
4) ADRIANA DA SILVA SANTOS 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Residência não 
condiz com 

microárea 10, como 
descrita no edital. 

- 

 
5) THALES EDUARDO ALVES DA 
SILVA 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
PONTO 
CERTO  

/02 
 
 

 
1) KEYLLA WENDA ALVES PIMENTEL 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 
2) NATALIA KARINE ARAGAO DA 
SILVA FERREIRA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
 
 
- 

 
Residência não condiz com 

microárea 02 como descrita no 
edital 

 
 

JUÁ  
/04 

 
 
1) LUCAS FERREIRA RAMOS 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
 
2) CAMILA BARBOSA ARRUDA 
CARVALHO 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 04 como 
descrita no edital 

 
 
- 

 
JUÁ 

 
1) LUCAS DE MOURA SILVA 

Apresentada em 
conformidade com o 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
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/06 estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

formação inicial e 
continuado. 

- 

 
 
 

JUÁ 
/07 

 
1) ANA KARLA DE FREITAS SILVA 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 

 
- 

- 

 
2) APARECIDA DE CASSIA DA SILVA 
SANTOS 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
 

Diligencia realizada 

 
3)ANTONIO JOSE DE LIMA FILHO 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 

 
- 

- 

 
4) JEFERSON PAULO CORREIA DA 
SILVA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 

JUÁ 
/08 

 
 
1) RAMON SANTANA DE AMORIM 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
2) ZARAH ANNY MOREIRA GOMES 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

Diligencia realizada 

 
3) JOSUE JOSE DE SOUZA JUNIOR 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
- 

 
RIBEIRO DO 

MEL/01 
 
1) HALILTON DE AZEVEDO SILVA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 

RIBEIRO DO 
MEL/04 

 
1) ELIANE DA CONCEIÇÃO 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
2) ALLYSON BRYNER DA SILVA LIMA  

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

 
RIBEIRO DO 

MEL/05 

NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
PARA O CONCURSO. 

- - - 

 
 
 

MENDES/01 

 
1) MARIA ADELAINE ALBUQUERQUE 
DE MELO 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
2) JENNIFER CHERRIANE DA SILVA 
ARAUJO 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
3) ROSIVALDO ALEXANDRE DE MELO 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
- 

 
MENDES/09 

 
1) JOSEFA APARECIDA GOMES  

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 
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2) GREYSON MICHAELL GOMES DA 
SILVA 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
 
 

MENDES/10 
 

 
1) LEANDRO DA SILVA MELO 
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidato apto a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
2) ISRAELLA DIAS DE OLIVEIRA  

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

 
 
 
 

MENDES/11 

 
1) CYNTHIA JAQUELINE DIAS DE 
ARAUJO  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
2) ELISSANDRO DE SOUZA RUFINO 
GOMES  
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

3) RAFAEL SANTOS DE MELO 
 

Não realizou 
inscrição para o 

Curso 
- - 

 
GAMELEIRA 

/01 

 
1) JOSÉ REGLINALDO DE AMORIM 
FRANCELINO SILVA  
 

 
Não realizou 

inscrição para o 
Curso 

- - 

2) GLAUCIA CARLA DA SILVA 
MOREIRA 
  

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
3) LUCIENE GOMES DA SILVA  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

URUCUBA/05 

 
1) ROZANGELA FERREIRA DA SILVA  

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 05 como 
descrita no edital 

- 

 
2) MARIA EUGENIA DA SILVA PAZ  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Candidata apta a 
realizar o curso de 
formação inicial e 

continuado. 

 
Diligencia realizada 

 
3) JOSIELI DA SILVA MOURA  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

Comprovante de 
residência não 

condiz com 
microárea 05 como 
descrita no edital 

- 

 
4) MICHELE TENORIO DA SILVA  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

- 

De acordo com a diligencia de 
área, Candidata reside no 

loteamento Guabiraba, o qual, 
não condiz com microárea 05 

como descrita no edital 

 
5) WILLIANE MARILY DA SILVA  
 

Apresentada em 
conformidade com o 

estabelecido no 
Edital/001 e leis 

vigentes. 

 
- 

De acordo com a diligencia de 
área, candidata não reside na 

microárea 5. 
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1.1. Os Candidatos APTOS deverão comparecer nos dias, horários e local em conformidade com o estabelecido no 
Edital 004/2016, para realizar o Curso de Formação Inicial e Continuado, sob pena de eliminação. 
 
 
2. Ficam mantidas as demais normas e regras contidas no Edital 004/2016. 
 
 

Limoeiro, 09 de maio de 2018. 
 
 

Karla Raffaella Torres da Luz Alves 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


