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EDITAL Nº. 002/2016 ETSP - PROF. MAKIGUTI 
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA INGRESSO NOS CURSOS OFERECIDOS PELA 

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE PÚBLICA 
“Prof. Makiguti” 02 / 2016 

 

 A Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura – Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e a Escola Técnica de Saúde Pública “Prof. Makiguti”, 

torna público, por meio do IGDRH, o Resultado da Análise dos Recursos da pontuação atribuída à 

comprovação da escolaridade, conforme capítulo 9 do edital Processo Seletivo especificado: 

 

1. Compõe este edital o Anexo Único, contendo Resultado da Análise dos Recursos. 

 

 As demais disposições permanecem inalteradas. Para que não se alegue ignorância, faz baixar o 

presente edital do Processo Seletivo que será publicada no endereço eletrônico  www.igdrh.org.br, bem 

como no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC. 

 

São Paulo, 23 de julho de 2016. 

 

Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura Secretaria Municipal do Desenvolvimento, 

Trabalho e Empreendedorismo 

 

IGDRH 

 

 

http://www.igdrh.org.br/
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ANEXO ÚNICO – RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA À 

COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

Inscrição Nome Decisão do Recurso Fundamentação do Indeferimento 

180648 ADELSON ALVES DE LIMA JUNIOR INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180989 ALESSANDRA OLIVEIRA LIMA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182731 ALESSANDRA ROCHA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180388 ALEX SANDRO SANTOS ALVES DEFERIDO   

180252 ALEXIA ZANCANELLA BORGES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180846 AMANDA BARROS SOUTO MENDES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
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Inscrição Nome Decisão do Recurso Fundamentação do Indeferimento 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183791 AMANDA MENEZES SCARTONI INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184958 ANA CLAUDIA GONCALVES LIMA DEFERIDO   

183997 ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA DEFERIDO   

180635 ANA MARIA RAMOS DE SOUZA DIAS DEFERIDO   

180479 
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 
MERONI 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180663 ANA PAULA PELLEGATTI INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182339 ANA PAULA SANTOS LIMA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
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Inscrição Nome Decisão do Recurso Fundamentação do Indeferimento 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181322 
ANDRE JUNIOR GERMANO DA 
COSTA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181626 ANDREA SOUZA LIMA DEFERIDO   

181270 
ANGELICA DE MENDONCA DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180326 AURIVANIA TOMAZ DO NASCIMENTO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183205 BARBARA CAMPOS SANTANA INDEFERIDO   

181392 BEATRIZ GOMES NOVAIS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182170 BEATRIZ JESUS DE MELO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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182263 BIANCA SPINDOLA CODIGNOLA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180484 BRENDA DA SILVA MATOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180261 BRUNA DE OLIVEIRA LIMA DEFERIDO   

180296 BRUNA MIRANDA DE SOUZA DEFERIDO   

181046 BRUNA TAVARES DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185062 BRUNA VITOR NOGUEIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181240 BRUNO NASCIMENTO FEITOSA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184991 BRUNO PEREIRA COSTA DEFERIDO   

182711 
CAMILA MARA CUSTODIO MARQUES 
SALGO 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182182 CAMILLA FARIAS CAMARA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181182 CAMILLA SOARES SANTANA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
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comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181590 
CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180404 CAROLINY FERREIRA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183731 CELSO APARECIDO MARCELINO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180258 
CHEYENNE YENDJHARA 
BERNARDES DA SILVA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
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8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182403 CICERO ROBSON DA CONCEICAO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183441 CITHIA MOTA ANGELO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183091 CLEITON ALBERTY SOUZA FIRMINO DEFERIDO   

180638 CLEOPATRA ROCHA DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182743 
CREUSA MOREIRA DE JESUS 
SILVERIO 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181888 CRISTIANE DA SILVA BEZERRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180738 CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183023 DAIANA DOS SANTOS BATISTA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180497 DANIEL NOGUEIRA DE ARAUJO INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180188 DANIELE DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181031 DANUZA SANCHES DE CARVALHO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181317 DAVI FERREIRA VICENTE GUIRRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180504 
DAYANE CAROLINE GONCALVES 
FARIAS DE LIMA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
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8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181382 
DAYSE BUENO NAVARRO 
ALEXANDRE 

DEFERIDO 
  

181071 DENER CARDOZO DE SOUZA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185044 DENNIS BRUNO COSTA SARAIVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183459 
DYANA HELLEN SANTOS FRANCO 
LIMA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182438 EDNA MONTANHER SOARES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
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pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
Candidata(o) não apresentou os documentos necessários para pontuação no período estipulado em edital. 

181237 ELCILANDIA PAES RIBEIRO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180906 ELISABETE REGINA DA LUZ GOMES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180710 ELISANGELA DIAS ROMERO DEFERIDO   

180827 ELLEN DOS REIS CORREA DEFERIDO   

184370 
EVELIN DE ANDRADE OLIVEIRA 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
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8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182675 
FABIANE APARECIDA ALVES DA 
SILVA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180955 GABRIELA CRISITNA SALGADO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181571 GISLENE DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182951 GLAUCIA RODRIGIUES DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181656 HARLEY BERNARDINO DE SOUZA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180702 HILDA SOUZA BEZERRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180495 
IARA FERNANDA ALVES NOGUEIRA 
DE ARAUJO 

INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182056 ISABELA KELCHIK GUIMARAES DEFERIDO   

182113 IVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182110 IVANILDA OLIVEIRA ALMEIDA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180920 JADY INAYE BARBOSA DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180197 JANAINA NEVES DA SILVA DEFERIDO   

181213 JAQUELINE DA SILVA MARTINS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181116 JEANE ALVES DA COSTA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182882 JEFFERSON CORREA DE LIMA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181788 JELICA ANDRADE DE JESUS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182990 JESSICA DE ARAUJO DIAS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
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8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
Candidata(o) não apresentou os documentos necessários para pontuação no período estipulado em edital. 

182518 
JESSICA MARIANE PEREIRA DE 
SOUZA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183524 JOELMA MACHADO DOS SANTOS DEFERIDO   

185415 JOSILENE SILVA SANTOS RIBEIRO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184432 
JULIANE SUELLEN BARBOSA DOS 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181208 
JURLANE SANTANA SANTOS 
BARROS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183424 KAMILA VILKEVICIU ROLIM INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180745 KARINA BISPO DA SILVA DEFERIDO   

183448 KATIA CILENE DE ARAUJO DEFERIDO   

180433 KATIA REGINA DE SOUSA BRASIL INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181440 KAUANE ALVES DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184791 
KAYQUE MATHEUS PEREIRA 
SOARES 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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180361 KELLY COSTA OLIVEIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180319 KELLY RODRIGUES PORTO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184539 
KLEYTON FERNANDES LOUSADO 
FRANCA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183359 LAIS CARDOSO LUIZ INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 



 

IGDRH                                                                                                                  20 | P á g i n a  

Inscrição Nome Decisão do Recurso Fundamentação do Indeferimento 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183978 LAURA THAIS DE ANDRADE DEFERIDO   

180470 LEIA MOREIRA DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (Não houve informação de lauda ou do número do GDAE) 

180675 LEIDIMAR DOS SANTOS PINHEIRO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185137 LEILA MARTINS PEREIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185147 LEONARDO DE ARAUJO ALVES DEFERIDO   

182322 
LETICIA APARECIDA ALMEIDA 
COSTA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180850 LETICIA NASCIMENTO DE SOUSA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185402 LETICIA SOUZA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182661 LILIAM KELLY DUTRA PINTO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
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8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180124 
LILIAN FATIMA PEREIRA DOS 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180456 LISANDRA DA SILVA CRUZ INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180916 LOURDES JANAINA DIAS DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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181241 LUAN DOS SANTOS SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181643 LUCAS DO PRADO SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185167 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182418 LUCIA RONEIDE SIMPLICIO LIMA INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
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deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181950 LUCIANA DA SILVA NOVAES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180956 LUCILENE CARDOSO DA MOTA DEFERIDO   

181360 LUZIA DE FATIMA BARTHMAN SIAN DEFERIDO   

184456 
MAILA CRISTINA MANHAES 
BALDERRAMA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183487 MARCIA MARIA SILVA DE TOLEDO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181362 MARCO MAMOEL TOCONI TICONA INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180784 MARCONE MIRANDA DE ARAUJO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180567 MARCOS ANTONIO ELIZEU INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181108 MARCOS ROBERTO CUBI INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
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últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
Candidata(o) não apresentou os documentos necessários para pontuação no período estipulado em edital. 

184953 
MARIA ALEXANDRA DO 
NASCIMENTO PENNA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182283 MARIA APARECIDA DA CONCEICAO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
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8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180269 
MARIA APARECIDA DE FREITAS 
SANTOS DA SILVA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182823 MARIA CAROLINA AURELIANO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180999 MARIA CRISTINA SOARES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
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8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183565 
MARIA DAS NEVES SALVINO DA 
SILVA 

DEFERIDO 
  

185381 
MARIA DE LAS MERCEDES ALVAREZ 
RODRIGUEZ 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180982 
MARIA DO SOCORRO DA SILVA 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182776 MARIA DO SOCORRO REGIS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180926 MARIA LEIDE SILVA SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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185234 
MARIA LUCIENE SOARES DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181368 
MARIA MADALENA DA CONCEICAO 
VARJAO 

DEFERIDO 
  

180229 MARIA SUELI ALVES RODRIGUES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180423 MARIA VANIA DE BRITO INACIO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
Candidata(o) não apresentou os documentos necessários para pontuação no período estipulado em edital. 

180728 MARIA ZIVANEIDE CONCEICAO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181838 MARTA MOREIRA DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180375 
MARTA REGINA BATISTA SOARES 
IVO 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183034 MATHEUS JOSE DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180684 MICHEL FELIPE GALIANO INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182215 MURILO DE LIMA HENRIQUE INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

185038 NATALIA MAZINI DOS SANTOS INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido para garantia da lisura do processo. Solicitamos a 
leitura na íntegra principalmente sobre o cálculo do RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E DA PONTUAÇÃO DE ESCOLARIDADE 

181498 NEIDE APARECIDA DE LIMA RABELO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184912 NEIDE GONCALVES DOS SANTOS INDEFERIDO 

 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
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comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.3.3.1. No caso do candidato ainda não possuir o Histórico Escolar do Ensino Médio, deverá entregar uma declaração do estabelecimento de ensino em que está cursando o 
Ensino Médio, no ORIGINAL, em papel timbrado do estabelecimento de ensino, com carimbo e assinatura do Diretor ou do Secretário da Escola, evidenciando, 
OBRIGATORIAMENTE, que os TRÊS ÚLTIMOS ANOS/SÉRIE/MÓDULOS do Ensino Médio foram cursados em escola pública, conforme prevê a tabela do item 8.9, deste 
Capítulo para obter a pontuação. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180295 NIVALDO BARBOSA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183167 PALOMA APARECIDA MARCELINO DEFERIDO   

183486 PAMELLA CRISTINA VIVONI INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180855 
PATRICIA BRANQUINHO CARVALHO 
VIEIRA DE MATOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
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pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181500 PATRICIA RODRIGUES PACHECO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180288 PAULO RICARDO NORIO NAGATA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181350 QUELI CRISTINA NUNES MARTINS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180268 RACABE PEREIRA LOPES INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
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deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182266 RAFAEL FERREIRA COTA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182308 RAFAEL JOSE MODESTO ABADE INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180781 RAFAELA CARVALHO DE ARAUJO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183993 
RAQUEL CONCEICAO PEREIRA 
PRIMO 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
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8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180912 
RAQUEL IARA FERREIRA DE 
OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184641 RENATA CRISTINA ALENCAR INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180639 
RENATO MARTINIANO RAMOS DOS 
SANTOS 

DEFERIDO 
  

181187 RICARDO SANTANA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183284 ROSINEIDE NERES DE OLIVEIRA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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185197 SAMANTA WENDLING DEFERIDO   

181631 SANDRA REGINA SILVA BRASILEIRO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180115 SHEILA TOLEDO ALVES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183031 
SHIRLEY SANTOS DE 
ALBUQUERQUE 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182706 
SILVANGELA MARIA PROCOPIO DOS 
SANTOS 

DEFERIDO 
  

183948 SIMONE SANTOS DE SOUZA DEFERIDO   

184233 
STEFANE GUIMARAES SOUZA E 
SILVA 

DEFERIDO 
  

183085 STEFANIE CARVALHO DA CRUZ INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
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- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182662 SUELLEN REGINA PAIXAO DE SOUSA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181522 SUELY TEIXEIRA MACHADO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180826 TAINA APARECIDA MARCELIMO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180790 TALITA ALVES DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180446 TALITA CRISTINA MONTRAZOL INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180760 TALITA JOVENTINO PEDROSO INDEFERIDO 
Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
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deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183553 
TATIANE APARECIDA MACEDO 
COSTA 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184853 TATIANE COSTA SARAIVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180216 TATYANE APARECIDA LEMES INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
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8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183152 THALITA GLORIA PAIXAO DE MELO INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182707 
THIAGO FELIPE PROCOPIO DOS 
SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184708 THIAGO SENA DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181216 TIAGO PELLEGATTI INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182416 TUANE SILVA PIA MARIANO DEFERIDO   

181365 VALDECY HELOISA DOS SANTOS INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  
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181323 VANESSA BALBO DEFERIDO   

184189 VANESSA DA SILVA ALCANTARA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183070 VANESSA DA SILVA GONCALVES DEFERIDO   

180823 VANESSA DE SOUSA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

184975 VANESSA MOSCA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.1. Concorrerão à pontuação de escolaridade, todos os candidatos aprovados na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Capítulo 7, deste Edital, desde que os 03 (três) 
últimos anos tenham sido cursados na rede pública de ensino. 
 
8.4. A entrega dos documentos para pontuação de escolaridade não é obrigatória. O candidato que não entregar o documento de pontuação de escolaridade, cursada em escola 
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pública, não será eliminado do Processo Seletivo, permanecendo neste apenas com a pontuação obtida na Prova Objetiva. 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) e/ou Declaração (cópia simples e o original para conferência ou cópia autenticada em cartório) o qual 
comprove: 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública e/ou 3 (três) últimos anos/séries/módulos cursados em escola pública localizada na Cidade Tiradentes, 
Zona Leste do Município de São Paulo. 
 
8.6. Os documentos entregues em desacordo ao estabelecido no item 8.3 e seus subitens serão desconsiderados. 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

183560 VICTORIA FERREIRA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

182286 
VIVIANE APARECIDA DA SILVA 
FERREIRA SANTOS 

INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

180191 WELLIA KATIUCIA ALVES DA SILVA INDEFERIDO 

Informamos que o EDITAL Nº. 002/2016 rege as normas para o Processo Seletivo do 2º semestre de 2016 e deve ser seguido rigidamente para garantia da lisura do processo, 
tanto para o candidato quanto para a empresa. Desta forma, reavaliamos a condição da sua pontuação e indeferimos o recurso com base nas clausulas abaixo, presente no edital 
deste certame: 
 
8.9. Serão considerados como documentos válidos para pontuação de escolaridade, cursada em escola pública, somente os discriminados abaixo:  
- Histórico Escolar (com publicação de lauda ou número do GDAE) (não houve entrega de lauda ou do número do GDAE). 
 
8.7. Não serão aceitas entregas de documentos em data e local diferente ao indicado no item 8.2, deste Capítulo, sob qualquer hipótese.  

181856 
ZORAIDE ALVES DE ALMEIDA DE 
ARRUDA 

DEFERIDO 
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