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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 001/2016 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 a COMPLEMENTAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ISENÇÃO e 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 em condição de hipossuficiência econômica financeira, conforme cadastro do 
Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, ou em situação de adolescente 
trabalhador ou menor aprendiz:  
 
1 - Candidato com Pedido de Isenção DEFERIDO, pelo fato da documentação ter sido devidamente encaminhada dentro do prazo 
estabelecido no Edital, porém recebida após a divulgação do Resultado da análise do pedido de isenção do pagamento do valor da 
inscrição 
 

Inscrição Nome Situação Declarada pelo Candidato 

709003709 Jeferson Pereira Franco Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

 
2 - Candidatos com Recursos DEFERIDOS 
 

Inscrição Nome Situação Declarada pelo Candidato 

709003704 Adriely Gonçalves Pereira Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002490 Alessandra Cristina Ferreira De Paula Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002133 Anderson Feitosa Silva Feliciano Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002379 Andre Pereira Sales Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

709004984 Bruno Roberto De Souza Siqueira Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

709004029 Cristina Ionácy Rodrigues E Souza Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002527 Delano Pedro Ridolfi Vidigal Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

709004843 Fabiana Flores Pavani Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709004863 Glicéria Somerlatte Amarães Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709004888 Lindaires Rodrigues Ribeiro Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002349 Marcos De Paula Costa Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002027 Mariana Lúcia Da Silva Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709003556 Matheus De Jesus Silva Desempregado de acordo com a Lei Estadual nº 13.392/1999 

709002231 Monalisa Ferreira De Carvalho Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709002476 Paulo Humberto Oliveira Da Silva Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 

709004952 Priscila Da Silva Azevedo Leite Hipossuficiência econômica financeira (CadÚnico), de acordo com Decreto Federal nº 6.135/2007 
 

3 - Candidatos com Recursos INDEFERIDOS 

 
Inscrição Nome Situação Declarada pelo Candidato Motivo do Indeferimento 

709004602 Adriano Geraldo De Sousa 
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 5.6.1 e 5.6.2, deixando de enviar os demais 
documentos. 

709002490 Alessandra Cristina Ferreira De Paula 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709004834 Ana Paula Abbade Maia 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709003330 Arlene Rodigues De Souza 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 



Inscrição Nome Situação Declarada pelo Candidato Motivo do Indeferimento 

709004693 Bianca De Oliveira Lopes 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709002757 Daniel Santos Dos Reis 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

709004371 Dione De Oliveira Rozadas 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

709003987 Edicléia Fernandes Soares 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

709000055 Estevao Saulo Moreira Soares 
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 no item 5.6.4, deixando de enviar os demais documentos. 

709000205 Fernanda Aniceto Palma Ponce 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709004514 Fernanda Aniceto Palma Ponce 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709002180 Gabriella Feitosa Silva Feliciano 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS não foi identificado na base de dados do Cadastro Único 

709002994 Isabela Lança Gonçalves 
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 os documentos em data 
posterior ao prazo estabelecido no edital. 

709002325 Júlia Leite De Carvalho Fernandes 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709003955 Luciana De Souza Reis Guimaraes 
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 5.6.1 e 5.6.3, deixando de enviar os demais 
documentos. 

709000604 Maria Teresa De Matos Silva 
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 no item 5.6.1, deixando de enviar os demais documentos 

709004836 Viviane Márcia Santos 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

709004836 Viviane Márcia 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 no item 5.6.2, deixando de enviar os demais documentos. 

709003158 Warlen Márcio Pinheiro 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

709002288 Willian Oliveira Dias 
Hipossuficiência econômica financeira 
(CadÚnico), de acordo com Decreto Federal 
nº 6.135/2007 

O NIS foi identificado na base do Cadastro Único, com renda 
per capita familiar dentro do perfil, porém não pertence a 
pessoa informada 

 

 
3.1 - Candidatos que interpuseram recurso, contudo não solicitaram a isenção na forma exigida no Edital SEPLAG/FJP nº. 001 / 2016 
 

Inscrição Nome 
709007600 Ana Carolina De Souza Guimaraes 

709007642 Ângela Cristina Lima De Oliveira 

709007440 Ester Cardoso De Alcantara 

709006636 Mariana Rodrigues De Araujo 

709000605 Milca Viana Da Silva 

709007441 Rúbia De Souza 

709007617 Tamireis Leticia Ferreira Castro 

 

 
 
Em 15 de setembro de 2016. 
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