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OBJETO:  Termo aditivo de renovação ao Contrato nº 096/2013, 
referente contratação de empresa, para locação de máquinas 
copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), por 
solicitação da Secretaria de Administração sob regime de registro de 
preço, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do 
Município do Paulista/PE, que prorroga a vigência do citado 
instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 
23 de agosto de 2015 a 22 de agosto de 2016, e valor total pelo 
período mencionado de R$ 97.872,00 (noventa e sete mil oitocentos e 
setenta e dois reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e 
sétima. 
NOTA DE EMPENHO:  2015-04161-00-9 
ATIVIDADE : 8005 / ELEMENTO : 33.90.39 / FONTE: 10000. 
ASSINATURA: 21/08/2015. 
  

Publicado por: 
Sérgio José Lino de Mendonça 

Código Identificador:F4704C85 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2013  
 
4º TERMO ADITIVO  
Nº CONTRATO:  130/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO N°:  052/2013 
MODALIDADE:  Pregão Eletrônico nº 002/2013 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 005/2013 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art. 57, IVda Lei 8.666/93. 
CONTRATADA : MAGNA M. R. SANTOS – ME 
CNPJ/MF: 35.529.023/0001-72. 
OBJETO: Termo aditivo de Renovação ao Contrato nº 096/2013, 
referente contratação de empresa, para locação de máquinas 
copiadoras e impressoras (monocromáticas e coloridas), por 
solicitação da Secretaria de Administração sob regime de registro de 
preço, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do 
Município do Paulista/PE, que prorroga a vigência do citado 
instrumento contratual pelo período de 12 (doze) meses, contado de 
23 de agosto de 2016 a 22 de agosto de 2017, e valor total pelo 
período mencionado de R$ 97.872,00 (noventa e sete mil oitocentos e 
setenta e dois reais), tendo como fundamento suas cláusulas terceira e 
sétima. 
NOTA(S) DE EMPENHO: 2016-08952 
ATIVIDADE(S): 04 122 4006 8005 (Gestão administrativa das ações 
da Secretaria) / ELEMENTO(S): 33.90.39 (Outros serviços de 
terceiros – Pessoa Jurídico) / FONTE(S): 001 (Recursos ordinários – 
tesouro). 
TIPO DE EMPENHO: Global. 
ASSINATURA : 10/08/2016. 
  

Publicado por: 
Sérgio José Lino de Mendonça 

Código Identificador:0BEB458B 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL N° 01, DE 8 DE FEVER EIRO DE 2017 
 
O Município de Parnamirim-PE, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Municipal n° 
524/1997 e a Lei Federal n° 8859/94, torna público, as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, à manutenção de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Educação, nos 
termos do presente Edital. 
  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
A seleção, de que trata o presente Edital, tem por objetivo o provimento de vagas para cadastro de reserva de profissionais de nível fundamental, 
médio e superior, cujas funções, requisitos e atribuições estão descritas nos ANEXOS I e II deste Edital. 
  
O presente Processo Seletivo Público Simplificado, executado pela Comissão Coordenadora de Recrutamento de Pessoal, instituída e designada pelo 
titular da Secretaria Municipal de Educação, através de Portaria, é responsável pela elaboração dos instrumentos necessários para inscrição, 
Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, recebimento dos recurso, análise e divulgação dos resultados, além de todos os 
comunicados que se fizerem necessários. 
  
A seleção dos candidatos será feita mediante Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional. 
  
Para análise de títulos e experiência o candidato terá, obrigatoriamente, que apresentar no período estabelecido para inscrição, cópia dos documentos 
comprobatórios, constantes no Item 2.6 deste edital. 
  
Para análise de experiência o candidato deverá apresentar Certidão ou Declaração de tempo de serviço público ou privado emitida pela instituição 
em que trabalhou ou trabalha, em papel timbrado e/ou carimbo da instituição, contendo carga horária, início e término do vínculo. 
  
A carga horária de trabalho consta no ANEXO I. 
  
Os Professores contratados não serão abrangidos pela remuneração e critérios de progressão e promoção estabelecidos no Plano de Cargos e Carreira 
do Magistério – Lei n° 760/2009. 
  
Trata-se de contratação temporária, pelo prazo de 10 meses, podendo ser renovada por igual período, com a finalidade de atender à necessidade 
excepcional de manutenção dos serviços essenciais. 
  
INSCRIÇÕES 
  
As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação no período de 14/02/2017 a 23/02/2017, das 8 às 17h, inclusive sábados e 
domingos. 
  
As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato ou por procuração específica para esse fim, com firma reconhecida, através do preenchimento da 
ficha de inscrição constante no anexo III. 
  
Para a inscrição o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos: 
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I - Ser brasileiro(a); ou gozar das prerrogativas previstas no Artigo 12, Parágrafo 1º, da Constituição Federal; 
II - Idade mínima de 18 anos; 
III - Estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 
IV - Preencher os requisitos de formação exigido para a modalidade de ensino pretendida conforme ANEXO IV. 
  
As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. A Comissão Coordenadora de Recrutamento de 
Pessoal dispõe do direito de exclusão da seleção, o candidato que não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos, verificados no momento da Avaliação Geral, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
  
Após a data e horário fixados como término do prazo para recebimento de inscrição, ou seja, 23 de fevereiro de 2017, até às 17h, não mais serão 
admitidas quaisquer outras inscrições, sob qualquer condição ou pretexto. 
  
No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar cópias dos seguintes documentos: 
  
Diploma ou Certidão de curso 
Certidão de Nascimento ou Casamento 
RG e CPF 
Comprovante de residência 
PIS / PASEP ( ) SIM ( ) NÃO 
Título Eleitoral 
Carteira de Reservista 
Declaração de experiência 
Títulos 
Declaração que não exerce cargo ou emprego público não acumulável. 
  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO  
  
O julgamento do Processo Seletivo Público Simplificado ficará sob a responsabilidade da Comissão Coordenadora de Recrutamento de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação, especialmente designada para este fim. 
  
O critério de julgamento para seleção dos candidatos será realizado por meio de Avaliação Curricular dos Títulos e Experiência Profissional que 
estejam estritamente relacionados à funções para a qual o candidato se inscreveu, conforme tabela de pontuação descrita nos ANEXOS III-A e III-B. 
  
A classificação dos candidatos será regida pela valoração da soma dos pontos computados dos itens constantes da tabela de pontuação, ANEXOS 
III-A e III-B. 
  
Será desclassificado automaticamente, o candidato que não atingir no mínimo 3 pontos. 
  
Serão destinadas o mínimo de 5% das vagas a pessoas com deficiência física, conforme Lei vigente. 
  
São critérios de desempate: 
  
Idade (o candidato mais velho tem preferência); 
Maior tempo de experiência do trabalho no setor público ou privado. 
  
DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO  
  
Constitui-se a Comissão Coordenadora de Recrutamento de Pessoal para o Processo Seletivo Público Simplificado como responsável pela execução 
do processo, compreendendo-se nessa competência, todos os atos concernentes à sua realização. 
A Comissão será integrada pelos servidores efetivos conforme a seguir: 
  
Derivalda de Araújo Freire (Presidente da Comissão) 
Tiago Alves Dantas 
Joana Vanda de Lima Santos 
Lucineide Ferreira da Silva Carneiro 
Klênia Danúzia de Carvalho Rodrigues 
  
A Comissão ficará responsável por toda a logística referente à Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, Seleção, Julgamento de 
recursos e Divulgação de resultados. 
  
Todas as ações referentes à seleção para o Processo Seletivo Público Simplificado serão decididas por esta Comissão e aprovadas pelo titular da 
Secretaria Municipal de Educação. 
  
DO CONTRATADO  
  
A indicação dos requisitos de formação, do valor da remuneração e das modalidades / disciplinas, encontram-se discriminados em Anexo V. 
  
A descrição sintética das atribuições específicas dos professores de acordo com a modalidade consta do ANEXO II. 
  
A localização dos candidatos será feita conforme demandas apresentadas pelo Sistema Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de 
Educação, atendendo a conveniência e necessidade da administração pública municipal. 
  
A jornada de trabalho dos contratos temporários de professor será no mínimo de 150 h/as e no máximo 200 h/as. 
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As demais funções terão uma jornada de 40 horas semanais. 
  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Será vedada a inscrição neste processo seletivo ao servidor público que exerça cargo não acumulável na forma da lei; 
  
A inscrição do candidato implicará na aceitação expressa das normas contidas neste Edital. 
  
A classificação no presente processo de seleção, assegurará apenas a expectativa de direito a contratação dependendo da demanda de vagas 
apresentadas no decorrer do prazo de validade do mesmo, observando rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. 
  
O candidato classificado deverá manter atualizado endereço e telefone junto a Secretaria de Educação durante o período de validade da seleção. 
  
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação do resultado e outras informações pertinentes a esse processo seletivo. 
  
O candidato que não puder prestar serviço para a função escolhida, deverá requerer a desistência da contratação no prazo de 24 horas, após o 
resultado definitivo do certame. 
  
Será instituída através de Portaria do Poder Executivo, uma Comissão Coordenadora de Recrutamento de Pessoal. 
  
As contratações temporárias, através da seleção de que trata este edital, serão regidas pela Lei Municipal nº 524/1997. 
  
Após a publicação do resultado do processo seletivo, o candidato terá 24 horas para apresentar recurso junto a comissão organizadora. 
  
O fórum para dirimir quaisquer questões relacionada ao processo seletivo de que trata este Edital será o da cidade de Parnamirim–PE. 
  
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
  
Parnamirim, 08 de fevereiro de 2017 
  
MARIA LOURDES DE CARVALHO DANTAS 
Secretária Municipal de Educação 
  
ANEXO I  
  
Código Função Remuneração C/H Semanal Requisitos 
001 Vigilantes Salário Mínimo Vigente 40h Certificado de Conclusão de Curso de Vigilante. 

002 Digitador Salário Mínimo Vigente 40h 

Certificado de Conclusão de Curso de Nível Médio ou Histórico 
Escolar, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e 
comprovação de conhecimentos básicos em Windows, Word, Excel e 
PowerPoint. 

003 Agente Administrativo Salário Mínimo Vigente 40h 
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Médio ou Histórico 
Escolar, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. 

004 Cuidador Salário Mínimo Vigente 30h 
Certificado de Conclusão de Curso de Normal Médio (antigo 
Magistério) ou Histórico Escolar, expedido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 

005 Professor Auxiliar (Creche) Salário Mínimo Vigente 30h 
Certificado de Conclusão de Curso de Normal Médio (antigo 
Magistério) ou Histórico Escolar, expedido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 

006 Professor Ed. Infantil Salário Mínimo Vigente 30h 
Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado em curso 
de Licenciatura Plena em Pedagogia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. 

007 Professor Ens. Fundamental Salário Mínimo Vigente 30h 
Diploma ou certificado de conclusão, devidamente registrado em curso 
de Normal Médio (antigo Magistério), fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

  
ANEXO II  
  
Código Função Descrição Sintética das Atribuições 

001 Vigilantes 

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Instituição; Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; 
Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão 
competente; Vistoriar rotineiramente a parte interna e externa da Instituição e o fechamento das dependências, responsabilizando-se pelo 
cumprimento das normas de segurança estabelecidas. 

002 Digitador 
Digitar informações a partir de textos em documentos ou da tela do computador; verificar a informação na tela em relação ao documento 
original; pode executar alguns serviços gerais de escritório como atender telefones, enviar fax e atuar como recepcionista. 

003 Agente Administrativo 
Executar atividades administrativas em geral, nas diversas áreas da Instituição, envolvendo: suporte administrativo, trabalhos de digitação, 
emissão e preenchimento de documentos, guias, controles diversos, organização e atualização de arquivos, conferência de documentos e contas, 
atendimento ao público, recebimento, expedição e distribuição de correspondência. 

004 Cuidador 

Atuar como elo entre a pessoa cuidada a família e a equipe da instituição escolar; Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa 
cuidada;Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares; Auxiliar na 
locomoção; Realizar mudanças de posição para maior conforto da pessoa; Comunicar à equipe da instituição sobre quaisquer alterações de 
comportamento da pessoa cuidada que possam ser observadas durante o período de contato; Outras situações que se fizerem necessárias para a 
realização das atividades cotidianas da pessoa com deficiência durante a permanência na instituição. 

005 Professor Auxiliar (Creche) 

Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças; corresponsabilizar-se pelo cumprimento da política educacional 
do Sistema Municipal de Ensino; auxiliar a criança, prontamente, na sua higiene pessoal; auxiliar, sempre que necessário, as crianças nas 
refeições; zelar pela segurança das crianças, no recreio das crianças; organizar o ambiente e orientar as crianças para o repouso, permanecendo 
com as mesmas todo o tempo em que estiverem dormindo; responsabilizar-se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e equipamentos 
utilizados pelas crianças. 

006 Professor Ed. Infantil 

Planejar e ministrar atividades de recreação conforme orientação pedagógica do sistema; Participar de estudos e pesquisas da sua área de 
atuação; Assegurar que as crianças sejam atendidas em suas necessidades de saúde, nutrição, higiene, descanso e movimentação; Possibilitar que 
as crianças possam exercer a autonomia permitida por seus estágios de desenvolvimento; Auxiliar a criança nas atividades que ainda não realiza 
sozinha; Garantir o cuidar / educar como uma prática indissociável de proteção. 

007 Professor Ens. Fundamental 

Planejar e ministrar aulas conforme orientação pedagógica do Sistema; Analisar dados referentes a recuperação, aprovação e evasão dos alunos; 
Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da escolha do livro didático; Participar de estudos e pesquisas da sua 
área de atuação; Participar de reuniões, encontros, seminários, formação continuada, eventos da área educacional e correlatos; Participar da 
elaboração e gestão do Projeto Político Pedagógico da escola em ações coletivas com os demais segmentos; Participar de avaliação institucional 
do sistema educacional do município; Participar de aulas atividades; Executar outras atividades correlatas; Participar de reuniões com as 
famílias dos alunos. 
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 ANEXO III-A  
  
Tabela de pontuação para as funções de código 001 a 005 
  
Títulos Tempo/Carga horária Pontos 

1- Certificado ou Declaração de conclusão de curso de formação ou aperfeiçoamento profissional na função 
pleiteada. 
  

20h 1 ponto 

40h 2 pontos 

Acima de 40h 3 pontos 

Obs.: É vedada a computação de mais de 01(um) certificado por carga horária descrita. 

2- Declaração de experiência profissional emitida por órgão público ou privado. 

De 1 até 2 anos 1 ponto 

A partir de 2 até 3 anos 2 pontos 

A partir de 3 anos a 4 anos 3 pontos 

Acima de 40 anos 4 pontos 

Obs.: É vedada a apresentação de mais de uma declaração por órgão citado. 

  
ANEXO III-B  
Tabela de pontuação para as funções de código 006 e 007 
  
Títulos Formação Pontos 

1- Diploma ou certificado de conclusão de curso, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

Normal Médio 1 ponto 

Licenciatura (Graduação) 2 pontos 

Pós-Graduação 3 pontos 

Mestrado 4 pontos 

Doutorado 5 pontos 

2- Declaração de experiência profissional emitida por órgão público ou privado. 

De 1 ano até 2 anos 1 pontos 

A partir de 2 anos até 3 anos 2 pontos 

A partir de 3 anos até 4 anos 3 pontos 

Acima de 4 anos 4 pontos 

  
ANEXO IV  
  
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA / CADASTRO D E RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO  
2017 
  
I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  
Nome: ___________________________________________________________________________________________________ 
Sexo: ( ) M ( ) F Estado Civil: ______________________________________________________________ 
Data de Nascimento: _______ / ________ / ________ Naturalidade: ______________________________________________ 
RG: _________________________________ Órgão Emissor: __________________________________ UF: _________________ 
CPF: _____________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº __________ 
Bairro: _____________________________ _____________ Cidade: _____________________________ UF: _________ 
Telefones: _______________________________________________________________________ 
  
II – FORMAÇÃO:  
( ) Ens. Fundamental ( ) Cursando ( ) Completo ( ) Incompleto 
( ) Ens. Médio ( ) Cursando ( ) Completo ( ) Incompleto 
( ) Ens. Superior ( ) Cursando ( ) Completo ( ) Incompleto 
  
III – OPÇÕES DE CONCORRÊNCIA  
  
( ) Vigilante 
( ) Digitador 
( ) Agente Administrativo 
( ) Cuidador 
( ) Professor Auxiliar (Creche) 
( ) Professor Ed. Infantil 
( ) Professor Ens. Fundamental 
  
IV - DOCUMENTOS ANEXOS:  
  
( ) Declaração de curso 
( ) Diploma ou Certidão de curso 
( ) Certidão de Nascimento ou Casamento 
( ) RG 
( ) CPF 
( ) Título de Eleitor 
( ) Comprovante de residência 
( ) PIS / PASEP 
( ) Carteira de Reservista 
( ) Declaração de experiência 
( ) Declaração que não exerce cargo ou emprego público não acumulável. 
( ) Títulos: ___________________________________ 
  
Parnamirim, ____ de fevereiro de 2017 
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________________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 
________________________________________ 
Responsável pela inscrição. 
  
Comprovante de Inscrição para Seleção Simplificada / Cadastro de reserva para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público 
- 2017 
  
Parnamirim, ____ de fevereiro de 2017 
  
________________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 
________________________________________ 
Responsável pela inscrição 
  
Parnamirim(PE), 08 de Fevereiro de 2017 
  
DANIEL PONTES JUNIOR 
Secretário de Administração e Finanças 

Publicado por: 
Paulo César Gomes Cordeiro 

Código Identificador:50FF5331 
 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA  

 
GABINETE DA PREFEITA 

RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CLASSIFICADOS/APROVADOS EDUCAÇÃO I NFANTIL - EDITAL Nº 001/2017-PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO  DE CADASTRO DE RESERVA DE 

PROFESSORES QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL,NOS ANOS E/OU SÉRIES INICIAL  
 
A Prefeita do Município de São Bento do Una, Estado de Pernambuco, resolve: divulgar a Relação PRELIMINAR dos Classificados/Aprovados do 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE 
PROFESSORES QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS ANOS E/OU SÉRIES INICIAIS E FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA - Educação Infantil/anos iniciais do 1º ao 5º ano - Edital 
01/2017: 
  
Relação Cotista - membros de comunidade quilombola - SÉRIES INICIAIS  

  
  
NOME  

CPF 
  
NASCIMENTO  

39 WILLYANE MARTINS DA SILVA** 089.736.894-01 29/04/1990 

68 ERIKA MARIA FLORENCIO DA SILVA ** 071.467.564-40 05/02/1987 

81 ANA PAULA DE LIMA VELOSO ** 079.974.844-77 01/03/1986 

94 AMANDA DA SILVA ** 058.494.174-94 07/08/1982 

111 MARCIA ALEXANDRA DE LIMA PONTES ** 862.371.874-72 03/12/1972 

163 ADRIANA SILVA DOS SANTOS ** 016.387.044-65 15/09/1994 

170 REGIVALDA PONTES DE LIMA FERREIRA ** 046.784.804-12 04/02/1983 

  
Relação Cotista - portadores deficiências - SÉRIES INICIAIS  

  
  
NOME  

CPF 
  
NASCIMENTO  

113 LIZANDRA ARAUJO SILVA * 038.783.244-05 09/01/1981 

135 GNAIRAN BEZERRA DE MELO SANTOS * 029.917.424-98 18/10/1977 

  
Relação Geral - SÉRIES INICIAIS 

  
  
NOME  

CPF 
  
NASCIMENTO  

1 EDVÂNIA MARINA SILVA DE SOUZA 050.382.534-40 08/09/1980 

2 DANIELA ALMEIDA CALADO DE MACEDO 052.171.474-58 12/05/1984 

3 MILENA SANTOS BROCA DE SANTANA 050.517.364-67 11/08/1984 

4 CLÁUDIA ALVES SOARES 055.844.014-09 01/09/1984 

5 MARIA VIVIANE DA SILVA 065.970.064-61 05/05/1985 

6 ILANA THAYS GALVÃO HOLANDA 055.201.764-77 12/07/1986 

7 EVELINE SANTANA DE MELO OLIVEIRA 072.929.274-67 15/01/1988 

8 ANDRÉA KARLA CAVALCANTI DE MACÊDO 284.770.588-06 11/12/1976 

9 MARIA ROSINEIDE GOMES NETA DE ALMEIDA 028.498.684-42 17/07/1977 

10 MARIA ALDENICE BESERRA CORREIA 011.899.524-32 06/08/1980 

11 ADILMA BORGES DA SILVA 045.372.234-21 02/09/1983 

12 KATIA KAROLLINE CAVALCANTE VALENÇA ALVES 069.300.244-14 06/10/1987 

13 CÉLIA CRISTINA SILVA COSTA 048.310.194-02 26/10/1981 

14 MARIA APARECIDA BORGES DA SILVA 012.050.824-92 25/11/1981 

15 MARIA SUELANE LIMA DA ROCHA 058.879.954-83 06/08/1983 

16 EDILENE MANSO DOS SANTOS 038.314.984-31 07/07/1984 

17 ANA LÚCIA DE MELO SANTOS 029.753.564-12 18/10/1979 

18 PATRICIA MELO DE ALMEIDA 066.617.614-07 18/10/1984 

19 SILVANA TEIXEIRA CAVALCANTE 061.346.334-02 05/09/1985 

20 ALEXANDRA ALMEIDA DE CARVALHO 055.554.214-94 05/01/1986 

21 CÍNTIA DO CARMO ALVES BARROS 059.540.094-90 19/02/1986 

22 INES JANIELY BARROS DOS SANTOS 066.234.144-95 07/07/1986 

23 JOSEFA ALINE LIMA DE ANDRADE 065.888.544-80 01/08/1986 


