
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

EDITAL 004/2022- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DAS INTERPOSIÇÕES 
DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 
DETERMINADO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-
AL 

 

A Comissão Técnica Organizadora, designada pela Portaria n. º 497/2021, de 25 de 

novembro de 2021, responsável pela organização, coordenação e pelo andamento da 

seleção com base nas disposições deste edital, divulga o resultado das interposições de 

recurso do Processo Seletivo Simplificado conforme o Edital Nº001/2022.    

 

 

Delmiro Gouveia-AL, 03 de Junho de 2022. 

 

 

Cristiana Marques Luna 
Secretária Municipal de Ação e Desenvolvimento Social, Infância e Juventude



PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA                    
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Rua Marechal Hermes da Fonseca, n° 388. 

Bairro Eldorado, Delmiro Gouveia-AL. 

 

 

 

CARGO: OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO 

PROTOCOLO NOME CPF FUNDAMENTAÇÃO 
SOLICITAÇÃO 
DE RECURSO  

12807X 
ANA MARCIA DE 
OLIVEIRA SOUZA 

961.211.735-72 

5.3.O correto preenchimento do formulário 
de inscrição online e o envio (upload) da 
documentação comprobatória, conforme 
descrito no item 5.1 e seus subitens, será de 
inteira responsabilidade do candidato, 
sendo que, as inscrições em desacordo com 
o previsto neste Edital, serão 
automaticamente INDEFERIDAS. 

5.5.Antes de efetuar a inscrição, o 
candidato deverá certificar-se de que 
cumpre todos os requisitos presentes 
neste Edital para o cargo a que pretende se 
candidatar, pois, uma vez efetuada a 
inscrição, NÃO será permitida, em hipótese 
alguma, a alteração. 

5.6.A falta, rasura ou ilegibilidade de algum 
documento comprobatório exigido para a 
inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato e, portanto, não serão aceitos 
recursos nesse sentido, nem 
complementação de documentos. 

INDEFERIDA 

OA77WG EDIVANIO DA SILVA 071.181.274-85 

5.3.O correto preenchimento do formulário 
de inscrição online e o envio (upload) da 
documentação comprobatória, conforme 
descrito no item 5.1 e seus subitens, será de 
inteira responsabilidade do candidato, 
sendo que, as inscrições em desacordo com 
o previsto neste Edital, serão 
automaticamente INDEFERIDAS. 

5.5.Antes de efetuar a inscrição, o 
candidato deverá certificar-se de que 
cumpre todos os requisitos presentes 
neste Edital para o cargo a que pretende se 
candidatar, pois, uma vez efetuada a 
inscrição, NÃO será permitida, em hipótese 
alguma, a alteração. 
5.6.A falta, rasura ou ilegibilidade de algum 
documento comprobatório exigido para a 
inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato e, portanto, não serão aceitos 
recursos nesse sentido, nem 
complementação de documentos. 

INDEFERIDA 
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CARGO: TÉCNICO DE GESTÃO SUAS II 

PROTOCOLO NOME CPF FUNDAMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO 
DE RECURSO 

627416 RAYANE OLIVEIRA MIRANDA 840.401.305-53 A falta de numeração no edital 
lançado no Diário Oficial não 
desobriga o candidato a preencher 
a inscrição corretamente, 
anexando toda a documentação do 
item 5, inclusive com a 
comprovação da experiência 
profissional.  

5.3.O correto preenchimento do 
formulário de inscrição online e o 
envio (upload) da documentação 
comprobatória, conforme descrito 
no item 5.1 e seus subitens, será de 
inteira responsabilidade do 
candidato, sendo que, as inscrições 
em desacordo com o previsto neste 
Edital, serão automaticamente 
INDEFERIDAS. 

INDEFERIDA 

 

 

 

 


