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 Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.  

 

 

 

 
 
 
O Instituto responsável pela organização e coordenação do certame, IDECAN, no uso das atribuições concedidas pelo Edital 

SEPLAG/FJP nº 002/2015 que rege o Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Especialista em Políticas 
Públicas e Gestão Governamental do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, vem, após a 
verificação de regularidade, apresentar o RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO DE ISENÇÃO do pagamento do valor da inscrição por parte dos candidatos, por se encontrar na situação de desempregado 
de acordo com a Lei Estadual nº 13.392, de 07 de dezembro de 1999, ou na situação de adolescente trabalhador ou menor aprendiz. 
 

1 - Candidatos com RECURSOS DEFERIDOS 
 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO 

588000914 Ingrid Rolim De Souza Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

588001791 Juliana Terenzi Costa Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

588001556 Saulo Guilherme Rodrigues Alves Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 
 

2 - Candidatos com RECURSOS INDEFERIDOS 
 

INSCRIÇÃO NOME 
SITUAÇÃO DECLARADA PELO 

CANDIDATO 
MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

588001483 
Camila Lorena Soares 
Teixeira 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, deixando de enviar os demais 
documentos. 

588000696 
Flavia Istele Pereira 
Gomes 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.1, alínea "b" (cópia autenticada das páginas da CTPS), 
embora tenha enviado todos os demais documentos. 

588000588 
Hudson Henrique 
Caldeira Brant 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, deixando de enviar os demais 
documentos. 

588001613 Igor Guimaraes Santos 
Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, deixando de enviar os demais 
documentos. 

588000697 
Josiane Da Consolação 
De Freitas Ferreira 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, deixando de enviar os demais 
documentos. 

588000056 
Luiz Fernando Costa E 
Silva Amaral 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.4, embora tenha enviado todos os demais documentos. 

588000113 
Margareth Maria 
Araujo Mendes 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.1, alínea "b", ( anotações do último contrato de trabalho 
(com as alterações salariais e registro da saída), e da primeira página em branco subsequente à 
anotação do último contrato de trabalho ocorrido), embora tenha enviado todos os demais 
documentos. 

588001306 
Paulo Henrique 
Goncalves Cravo 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.1, embora tenha enviado todos os demais documentos. 

588001454 
Suelena Aparecida 
Santos 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.1, embora tenha enviado todos os demais documentos. 

588000386 
Wagner Muniz De 
Araújo 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, a requerente não 
comprovou o que se trata no item 5.6.1, alínea "b" (anotações do último contrato de trabalho 
(com as alterações salariais e registro da saída) e a primeira página em branco subsequente à 
anotação do último contrato de trabalho ocorrido), embora tenha enviado todos os demais 
documentos. 

588001688 
William Douglas 
Pereira Santos 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, deixando de enviar os demais 
documentos. 

588000126 
Willy Lincoln 
Fernandes José 

Desempregado de acordo com 
a Lei Estadual nº 13.392/1999 

Da documentação comprobatória exigida no item 5 e subitens do edital, o requerente enviou 
apenas a documentação que se trata nos itens 5.2.1 e 5.6.1, não comprovando o que se trata no 
item 5.6.1, alínea "b" (cópia autenticada das páginas da CTPS), deixando de enviar os demais 
documentos. 

 
Em 05 de setembro de 2015.  

 

IDECAN 


