
ESTADO DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS  

 

NOME DO CANDIDATO DESCRIÇÃO 

RAFAELA MENDES PASSOS 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

NILMA PONCE VERONESSE DOS SANTOS 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

AMANDA CAROLINE MARTINS DE 
AZEVEDO 

O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022. 

TIAGO MONTEIRO DIAS DE JESUS 
O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

ELAINE RODRIGUES FERREIRA 
O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

JOSIELLE GUIRRA BANDEIRA 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

JOÃO CARLOS DOS SANTOS 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

LUCIANA PAZ DE SOUZA 
O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

TAMILLY RUBIA OLIVEIRA 

O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022. 
O candidato também não cumpriu com o solicitado conforme exigido 
no item 7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade 
com o item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022. 

JACKELINE CRUZ DE OLIVEIRA 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

JANETE GUIMARAES 
O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

FABIANO AIRES MARIA 
O candidato não apresentou a ficha de inscrição devidamente 
preenchida conforme exigido nos item 7.1 e item 7.5 do edital de 
publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

MARCEL ARNO ENIS 
O candidato não cumpriu com o solicitado conforme exigido no item 
7.2. Tendo assim, sua inscrição indeferida em conformidade com o 
item 7.3 do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022. 

LEANDRO BARBOSA 
O candidato não enviou o arquivo dentro do prazo estabelecido 
conforme exigido no item 7.1 e conforme anexo II (cronograma de 
atividades) do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  

ANA CARLA SILVA RIBEIRO DE QUEIROZ 
O candidato não enviou o arquivo dentro do prazo estabelecido 
conforme exigido no item 7.1 e conforme anexo II (cronograma de 
atividades) do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022. 

JUSCILENE LIMA DA SILVA 
O candidato não enviou o arquivo dentro do prazo estabelecido 
conforme exigido no item 7.1 e conforme anexo II (cronograma de 
atividades) do edital de publicação de Nº 001/SEMUSA/2022.  
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Comissão de Avaliação 

 

GILCY LAINE FLORES DOS SANTOS__________________________________________ 

JUCIELEN ALBUQUERQUE DE SOUZA________________________________________ 

KÉZIA LORETTE CALAZAM FERNANDES ______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


