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1 850401-2 PABLO LUIS ARAUJO LEITE 100 08-F
Documentos anexados em desacordo com o estabelecido nas alíneas "a" e "b" do item 10.24 do Edital do certame. 
Após reanálise, mantida a pontuação.

2 850055-0 GUSTAVO FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 050 03-A Após reanálise, alterar pontuação da alínea "A" para 2,5 pontos.

3 850055-0 GUSTAVO FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 050 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

4 850055-0 GUSTAVO FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 050 05-C
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

5 850055-0 GUSTAVO FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 050 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

6 850888-0 JOSE RICARDO DA SILVA MARINHO 055 05-C
Documentos anexados em desacordo com o estabelecido na alínea "C", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. 
Após reanálise, mantida a pontuação.

7 853402-0 VANINI CERQUEIRA DE SANTANA 033 06-D
Título estritamente avaliado de acordo com o estabelecido no item 10.19 do Edital do certame. Após reanálise, 
mantida a pontuação.

8 853402-0 VANINI CERQUEIRA DE SANTANA 033 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.20 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

9 853690-0 LUCIANO DE PINNA VIEIRA 100 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24.1 do Edital do certame. Após reanálise, mantida 
a pontuação.

10 853290-1 CLOVES GUANAIS MINEIRO FILHO 057 05-C
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

11 853290-1 CLOVES GUANAIS MINEIRO FILHO 057 06-D
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

12 850300-6 MADSON LIMA PINTO 030 03-A
Documento avaliado estritamente de acordo com estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

13 850300-6 MADSON LIMA PINTO 030 04-B
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

14 850300-6 MADSON LIMA PINTO 030 05-C
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

15 850300-6 MADSON LIMA PINTO 030 06-D
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

16 853113-6 LUCAS MAFRA BRAGA 058 03-A Após reanálise, alterar pontuação da alínea "A" para 2,5 pontos.

17 853290-1 CLOVES GUANAIS MINEIRO FILHO 057 03-A
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

18 851970-3 ANDREA GABRIEL DE OLIVEIRA 050 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "A", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

19 853113-6 LUCAS MAFRA BRAGA 058 05-C Alterar pontuação da alínea "C" para 3,0 pontos. 

20 851861-7 CARLOS ANDERSON CAYRES DOS PRAZERES 051 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24.1 do Edital do certame. Após reanálise, mantida 
a pontuação.

21 850467-6 DANIELLE FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 031 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

22 850467-6 DANIELLE FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 031 05-C
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

23 850467-6 DANIELLE FERNANDES SILVA DA PAIXÃO 031 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

24 851798-8 FABRICCIO DHEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTO 050 03-A Doumento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.23 e 10.23.1 do Edital do certame, também em 
desacordo com o estabelecido na alínea "a", item 3.1.1 do Aviso de convocação para entrega de títulos.

25 850157-6 ERASMO LEITE MONTEIRO 101 03-A Não consta anexado documento pertinente a alínea "A".

26 851798-8 FABRICCIO DHEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTO 050 05-C
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, 
mantida a pontuação.

27 850602-6 ISAÍAS CASSIMIRO DOS SANTOS 031 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.20 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

28 853139-7 ALDENI REBOUÇAS DE SOUZA 050 05-C
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

29 853565-4 CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS SOUSA 101 06-D
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido no item 10.26.2 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

30 853202-6 ANNE BEATRIZ RIBEIRO QUEIROZ 010 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 10.23.1 e 10.24.1 do Edital do certame. 
Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso de convocação para entrega de títulos. 
Após reanálise, mantida a pontuação.

31 853202-6 ANNE BEATRIZ RIBEIRO QUEIROZ 010 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 10.23.1 e 10.24.1 do Edital do certame. 
Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso de convocação para entrega de títulos. 
Após reanálise, mantida a pontuação.

32 853391-8 CIRIVALDA LOPES FERREIRA 055 06-D

CTPS anexada referente a experiência profissional na empresa Néctar, em desacordo com o estabelecido na alínea "a" 
do item 10.24 do Edital do certame.                                                                                                      Documento anexado 
referente a experiência profissional na na empresa Arena Consultoria em desacordo com o solicitado nos itens 10.23, 
10.23.1 e 10.24.1 do Edital do certame. Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso 
de convocação.                                                                                                               Documentos anexados referentes a 
experiência profissional nas empresas: Instituto de Marketing e CDL, em desacordo com o estabelecido nos itens 
10.24.1 e 10.26 do Edital do certame.                                                                  Documentos anexados referentes a 
experiência na empresa Néctar, em desacordo com o estabelecidonos itens 10.23, 10.23.1 e 10.24.1 do Edital do 
certame. Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso de convocação. Após reanálise, 
mantida a pontuação.    

33 853329-3 DANIEL NASCIMENTO TORRES CARDOSO 056 05-C
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "C", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

34 850452-2 BÁRBARA CRISLÂNE SILVA A. SANTOS SERPA 051 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "A", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

35 853333-7 PATRICIA APARECIDA CORREIA DE MELLO 050 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 10.23.1 e alínea "b" 10.24 do Edital do 
certame. Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso de convocação para entrega de 
títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

36 851383-5 ELMER KESSLER XIMENES FERREIRA 052 04-B
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

37 853333-7 PATRICIA APARECIDA CORREIA DE MELLO 050 05-C

Documento anexado referente a prestação de serviços no SEBRAE em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 
10.23.1 e alínea "b" 10.24 do Edital do certame. Também em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 
do aviso de convocação para entrega de títulos.                                                                                   Documento anexado 
referente a Atestado de Capacidade técnica  em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 10.23.1. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

38 851383-5 ELMER KESSLER XIMENES FERREIRA 052 05-C
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

39 853333-7 PATRICIA APARECIDA CORREIA DE MELLO 050 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido nos itens 10.23, 10.23.1 do Edital do certame. Também em 
desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 3.1.1 do aviso de convocação para entrega de títulos. Após reanálise, 
mantida a pontuação.

40 850452-2 BÁRBARA CRISLÂNE SILVA A. SANTOS SERPA 051 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

41 850679-7 LUANA FONSECA MARTINS REIS 055 05-C
Doumento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.23 e 10.23.1 do Edital do certame, também em 
desacordo com o estabelecido na alínea "a", item 3.1.1 do Aviso de convocação para entrega de títulos. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

42 850977-0 MARIANGELA OLIVEIRA GOMES VALERIANO 053 03-A Alterar pontuação da alínea "A" para 2,5 pontos. 

Aviso VII
A Comissão do Processo Seletivo da Fundação CEFETBAHIA no uso de suas atribuições legais no que tange ao Resultado da 2ª Etapa - Prova de Títulos, pertinente ao Processo Seletivo para provimentos de vagas de Analista Técnico - 
SEBRAE/BA, após a análise dos recursos interpostos nos termos do capítulo 16 do Edital nº 001/2021, traz ao conhecimento dos interessados:

I. Os resultados das análises dos recursos interpostos por candidatos relativos ao Resultado da 2ª Etapa - Processo Seletivo para provimentos de vagas de Analista Técnico - SEBRAE/BA na forma abaixo especificada:
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43 850505-6 PRISCILLA CARNEIRO PIMENTA 011 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "a" item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, 
mantida a pontuação.

44 850077-5 CARLA RITA ALMEIDA DE CARVALHO 030 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

45 851913-1 RADMILANGELA SANTOS CASTRO 036 06-D
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24.1 do Edital do certame. Após reanálise, mantida 
a pontuação.

46 853762-1 ANDREIA ANDRADE DOS SANTOS 010 06-D
Documento ora questionado não anexado no arquivo pertinente a alíena "D". Após reanálise, mantida a pontuação.

47 851913-1 RADMILANGELA SANTOS CASTRO 036 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido no item 10.24.1 do Edital do certame. Após reanálise, mantida 
a pontuação.

48 851702-0 AILTON RIBEIRO ALCÂNTARA 036 06-D Alterar pontuação da alínea "D" para 3,0 pontos.

49 851380-8 GEORGE WILSON LIMA NOBRE FILHO 034 05-C
Documento anexado em desacordo com a alínea "a" item 10.24 do Edital do certame. Após reanálise, mantida a 
pontuação.

50 850835-2 MARIANA DE OLIVEIRA BRANDÃO SILVA 014 04-B
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "b" do item 10.25 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

51 851037-9 MARINA LEITE VIEIRA LIMA 050 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "A", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

52 853311-2 CAMILA ALMEIDA CHAVES 050 03-A
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

53 851842-0 MICHELLE MOREIRA SANTOS 051 03-A
Documento anexado em desacordo com o estabelecido na alínea "A", quadro 9, item 10.14 do Edital do certame. Após 
reanálise, mantida a pontuação.

54 851842-0 MICHELLE MOREIRA SANTOS 051 06-D

Documento anexado referente a experiência profissional na empresa "Maria de Fátima de Souza" em desacordo com 
o estabelecido no item 11.24.1 do Edital do certame.                                                                                   Documento 
anexado referente a experiência profissional na UFOB em desacordo com a alínea "D", quadro 9, item 10.14 do Edital 
do certame. 

55 853667-0 MONIQUE SILVA COSTA 030 06-D
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

56 850525-2 GEOVANA DE JESUS SOUZA 056 05-C
Documento avaliado estritamente de acordo com o estabelecido na alínea"j", item 3.1.5 do Aviso de Convocação para 
entrega de títulos. Após reanálise, mantida a pontuação.

Salvador, 11 de agosto de 2021

Comissão de Processo Seletivo
Fundação CEFETBAHIA


