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RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS NA FASE DE CLASSIFCAÇÃO PARA 
ENTREVISTAS  

A AEDAS apresenta da presente data a relação de candidatas e candidatos que 
interpuseram recursos na fase de classificação para entrevistas.   

  

Recurso 
n.   

Nome do 
candidato/iniciais do 

candidato  

Resultado 
da análise  

Fundamento:   

  

1  

  

M. L S.   

CPF: 6913100680  

   

  

  

Indeferido  

A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

2    

  

Roberta da Costa 

Lopes Nora  

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   

  

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da 

entrevista.   

3  D. P. P.    

CPF:11571970606  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência. Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.       
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4  R. F. A.   

CPF: 07815363911  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.   

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

5   Ludimila Paulino de 

Brito  

 Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   

  

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista.  

  

6  

  

  

B. I. C. R.   

CPF: 13554876682  

  

 Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.  

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

  
  

7  A. F. O. M.   

CPF: 08439506767  

 Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 
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concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

8  
  
  

C. A. D. O.   

CPF: 67871054600  

 Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  
  

  

9  
  

  

G. R. S.    

CPF: 11415627665  

  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
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10  A. P. V.   

CPF: 10148008623  

  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

11  J. A. F.   

CPF: 12869208685  

Indeferido   A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

12   A. R.   

CPF: 06563603645  

  
  
Indeferido  

  
O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.        

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 
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do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

  
13  

Joana Penêdo da 
Conceição  

  
Deferido  

  
Após as considerações das razões de 

recurso da candidata e a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   

  

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista.  

14    

A.V.S  

CPF: 10735508690  

  
  
Indeferido  
  

  
O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

  
  

15   A. R. S. M.   

CPF: 06126552539  

Indeferido   A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 
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do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

16  R.V. L. CPF: 

01383328609  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

17  B. W. L. CPF: 

05160452613  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

  

18  Jaísa Maria Caldas 
Rocha   

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista  
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19  Julio César Silva 
Santos  

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso do candidato, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   

Em breve o candidato será contatado 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da 

entrevista.   

20  P. D. M.   

CPF: 08963761681  

 Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital  

21   J. M. C.   

CPF: 12346112607  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  

  

22  Dêrecka Carvalho 
Castêdo  

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.   
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Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista.  

23   A. G. F. F.   

CPF: 13535827604  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

24  A. R. S.   

CPF: 28072150847  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

25  R. C. C. J.   

CPF: 36135361880  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 
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apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

26  M. F. S. G.   
CPF: 15571342609  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

27  Márcia Regina Faria de 
Vanconcelos  

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.  

   

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista.  
  

28  P. M. L. CPF: 

05098535603  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 
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entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

29  K. P. G. CPF: 

13327863679  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

30  L. T. S  
CPF: 09964948719  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamado para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

31  Rayanne Cabral 
Nascimento  

Deferido  Após as considerações das razões de 

recurso da candidata, a nova 

avaliação de seu currículo e respostas 

ao formulário, suas razões foram 

acatadas.  

   

Em breve a candidata será contatada 

por e-mail com as informações 

necessárias à realização da entrevista.  
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32  R.C  
CPF: 13099381640  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

33  B.K.S  
CPF: 03138511074  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

34  P.S.S  
CPF: 05726967607  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 
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apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

35  N.S.C  
CPF: 12168675694  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

36  L.G.P  
CPF: 11198809639  

Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata poderá 

futuramente ser chamada para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

37  A.F.O  

CPF: 08439506767  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 
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bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamado para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

38  C.A.D.O  

CPF: 678.710.54.6-

00  

Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido boa 

avaliação. Todavia, no processo 

seletivo houve muitas candidaturas 

bem avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras candidaturas 

apresentaram maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato poderá 

futuramente ser chamado para 

entrevistas, por estar na composição 

do nosso banco de currículos, na 

forma do capítulo V do Edital.  
  

  

  

39  M.A. O. S  
CPF: 

43493582854  

  Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital.  
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40  Thiago Lopes 
Ribeiro  
CPF: 

38217423806  

  Deferido  Após as considerações das 

razões de recurso da 

candidata, a nova avaliação de 

seu currículo e respostas ao 

formulário, suas razões foram 

acatadas.  

   

Em breve a candidata será 

contatada por e-mail com as 

informações necessárias à 

realização da entrevista.  
  

41  G.F.L.R  
CPF:  

  Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato 

poderá futuramente ser 

chamado para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  

42  M.F.O  
CPF: 
10017420601  

  Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 
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banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital.  

43  L.F.H.S  
CPF: 

10755809602  

  Indeferido  O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, o candidato 

poderá futuramente ser 

chamado para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital.  

44  T.P.L  
CPF: 
10556511603  

  Indeferido  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  



 
Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social | www.aedasmg.org 

Rua Frei Caneca 139, Belo Horizonte/MG - CEP 31210-530 | Fone: (31) 3327-2831 | CNPJ: 03.597.850/0001-07 

 

45  F.L.P  
CPF: 
10919385630  

  Indeferido   O candidato teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital.  
  

46  I.M.D   

CPF: 
03180383585  

  Indeferida  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  

  

47  C. C. V. N  
CPF: 
07280545662  

  Indeferida  A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 
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candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  

  

48  P. C. S  
CPF: 

01272286673  

    A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  

  

49  C. R. O  

CPF: 
13568877678  

    A candidata teve todas as 

informações do currículo e do 

formulário de inscrições 

consideradas, tendo obtido 

boa avaliação. Todavia, no 

processo seletivo houve 

muitas candidaturas bem 

avaliadas e, no contexto da 

concorrência, outras 

candidaturas apresentaram 

maior formação e/ou 

experiência.      

  

Dessa forma, a candidata 

poderá futuramente ser 

chamada para entrevistas, por 

estar na composição do nosso 



 
Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social | www.aedasmg.org 

Rua Frei Caneca 139, Belo Horizonte/MG - CEP 31210-530 | Fone: (31) 3327-2831 | CNPJ: 03.597.850/0001-07 

 

banco de currículos, na forma 

do capítulo V do Edital  

  

  
  

 

 


