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PROJETO PARAOPEBA | AEDAS 

EDITAL 003/2022/PAR 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL E CADASTRAMENTO DE 
CURRÍCULOS 

ETAPA: DEFERIMENTO DE RECURSOS 

 

Com alegria, a AEDAS torna pública a lista de recursos deferidos no EDITAL 

003/2022/PAR – Processo Seletivo de Contratação de e Cadastramento de Currículos 

do Projeto Paraopeba, dispostos por ordem alfabética. 

As inscrições encerraram-se em 01 de setembro de 2022, exatamente às 13h (horário de 

Brasília), a listagem de inscrições efetivadas foi divulgada no dia 02 de setembro de 2022 

e o recebimento de recursos se encerrou no dia 05 de setembro de 2022, às 13h (horário 

de Brasília), conforme previsto em cronograma. 

Todos os recursos recebidos dentro do prazo foram avaliados minuciosamente por nossa 

equipe técnica e os nomes aqui listados estão sendo considerados no processo de 

seletivo, devendo efetivar sua inscrição, via formulário, seguindo os mesmos critérios 

estabelecidos pelo Edital, em link que será enviado via email. A inscrição deve ser 

submetida, impreterivelmente, até dia 13 de setembro de 2022, às 13h. Inscrições fora 

deste prazo não serão aceitas. 

No mais, a AEDAS agradece o interesse em integrar nossos quadros e convida a 

acompanhar a página, tanto para compor editais futuros, quanto para conhecer mais 

sobre nossos trabalhos junto às comunidades atingidas no processo de reparação. 

Demais comunicados relacionados a este processo serão divulgados exclusivamente por 

nosso site. 

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022 
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EDITAL 003/2022/PAR - RECURSOS DEFERIDOS 

Caroline Stéfany Reis de Oliveira 

Anamaria Vicente Bitencourt 

Francine Brandhuber 

Frederico Licio 

Marcilene G Carvalho 

Marcus Maia  

Mariana Toscano 

Saulo Cordeiro da Silva 

Thamara de Freitas Alves 

 

 


