
CONSELHOS REGIONAIS DE ECONOMIA  

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012 
 

Crefono5 

 
 

 

Relação preliminar dos candidatos com solicitação de isenção da taxa de 

inscrição indeferida e motivos para o indeferimento, em conformidade 

com o subitem 4.5.6.1 do Edital Normativo. 

 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 19ª REGIÃO (RIO GRANDE DO NORTE) 

 

201 NATAL/RN - PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO ECONOMISTA - PAE - ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
 

0024100881 DIVA PETROCINA TORRES DA SILVA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ autenticação 

0024102045 IRAMIR ROSEMBERG DE LIMA - doc.  em desacordo - carteira de identidade não aut.  

0024103836 LINDEMBERG GOMES DA SILVA - doc.  em desacordo com o ed.  - fora do prazo 

0024101261 PAULO RANNIER COSTA DA SILVA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024103414 WANESSA MORAIS DE ARAUJO - doc.  em desacordo com o ed.  - doc.  s/ autenticação 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 5ª REGIÃO (BAHIA) 
 

201 SALVADOR/BA - PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO ECONOMISTA - PAE - AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
 

0024102075 ADRIANA NERI VASCONCELOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024103181 ADRIANO SANTOS SACRAMENTO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100013 ANA CLICIA CHAGAS DO BOMFIM - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100950 ANA PAULA ALVES DE SOUZA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100049 ARIANA ALVES DE CERQUEIRA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101969 BRUNO FARIAS FREIRE - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024103613 CARLA CINTIA SILVA LIMA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100472 DANIELA VITORIO CAMPOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024104047 EDINEI SILVA DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024103401 EVERALDINA SOUZA DA CONCEICAO CONCEICAO  -  doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024102787 GRAZIELA GOMES SANTOS - doc. em desacordo com o ed. -s/ decl e cart. de id. não aut. 

0024101258 IVANILSON RODRIGUES - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100519 JAILON PAULO GUIMARAES CAMPOS - doc.  em desacordo - s/decl e cart. de id  não aut 

0024100490 JEANE VITORIO CAMPOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100906 LICIA MARIA DE AMORIM - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024102340 LUCAS SOUZA ALVES - doc.  em desacordo com o ed.  - fora do prazo 

0024104648 LUIZ ANTONIO DE SOUZA DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101122 MANUELA DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101357 MARCIA DA SILVA FERREIRA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024101303 MARLENE JOANA DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100441 MAURO NATAN DE NOVAES VIEIRA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101823 MICHELE SANTOS COELHO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100895 MIDIAN MOREIRA SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024103989 MONICA GOEMS DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024101407 MONICA PEREIRA DA SILVA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024100416 RAVENA SOUZA DE ALMEIDA - NIS não cadastrado 

0024100847 RENILSON CONCEICAO DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101245 RICARDO JESUS DA SILVA - doc.  em desacordo com o ed.  - doc.  s/ autenticação 

0024101970 ROSANA ARAUJO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024103822 RUBENS SILVA DOS SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024100959 TAIANE MICHELE LIMA DOS ANJOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101819 TERESINHA SANTOS COELHO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024103296 UILDE CASTRO DE MAGALHAES - doc. em desacordo - s/ declaração e cart. de id.não aut. 

0024102604 WESLEY SOUZA DE JESUS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 
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CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 15ª REGIÃO (MARANHÃO) 
 

201 SAO LUIS/MA - PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA AO ECONOMISTA - PAE - 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

0024100813 CARLOS EDUARDO FERREIRA BARROS - doc. em desacordo com o ed. - doc.  s/ autenticação 

0024101965 CELI DE OLIVEIRA PEREIRA ROSA - doc. em desacordo com o ed.  - doc.  s/ autenticação 

0024101934 FERNANDA DE JESUS RAMOS PIRES - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024104071 GUILHERME LAZARO SANTOS NETO - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101743 HESLEY ALEX SANTOS RODRIGUES - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024104266 LAIS CRISTINA DE OLIVEIRA DE SOUSA - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

0024100702 MARCELO DE SOUSA SANTOS - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ doc.  

0024101254 THAYSE VANESSA ARAUJO RODRIGUES - doc.  em desacordo com o ed.  - s/ declaração 

 

 

 

 

 

Brasília-DF, 04 de julho de 2012. 
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