
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

         DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 657/2011/DRS 
   

   

                           A Superintendência de Recursos Humanos da SEDS, no 
uso de suas atribuições legais, torna pública a lista de CANDIDATOS  
DESCLASSIFICADOS na Primeira Fase – Análise de Currículos, nos termos do Instrumento 
Convocatório SRHU/SEDS nº 023/2012, de 15 de junho de 2012 - o Processo Seletivo 
Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e formação do quadro de reserva 
para os cargos de Analista Executivo de Defesa Social (Médico, Dentista e Farmacêutico) 
para Unidades Prisionais.  
 
 LISTA DE CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS (MÉDICO, DENTISTA E FARMACÊUTICO). 

Nome do Candidato  Motivo da Desclassificação  

1. ADONIS LOPES JUNIOR 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

2. ALEX ROBSON BENTO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

3. ALEXSANDRO LOPES DE SOUSA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

4. ALINE LEOPOLDINO DE OLIVEIRA AGUIAR 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

5. ANA CRISTINA RESENDE PÓVOA ALEXANDRE 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

6. BÁRBARA LEMOS DE ANDRADE 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

7. BRISA OLIVEIRA NASCIMENTO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

8. BRUNA NAIARA DE SOUZA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

9. CINTIA DANIELLE DA SILVA SOUZA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

10. CLAUDETH APARECIDA DA SILVA 
Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 



Nome do Candidato  Motivo da Desclassificação  
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

11. CLÁUDIA CRISTINA CLIS 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

12. DANNYELLE MAIRA DE MATTOS PEREIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

13. DIONI ANTUNES PERIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

14. DOUGLAS UEBE MERHEY 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

15. EDUARDO AUGUSTO RIBEIRO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

16. EUEUEUEUEUEUEUEUEUE 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

17. FARLEI ANTUNES PROBIO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

18. FERNANDA DE OLIVEIRA LUZ 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

19. FRANCISCO ELIAS DE ABREU FILHO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

20. HERNANNE RODRIGUES FERREIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

21. JEREMIAS CANDIDO DE OLIVEIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

22. JÉSSICA MOREIRA ALVES 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

23. JOAO LUIZ AZEVEDO JUNIOR 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

24. JUSSARA DOLORES SANTOS Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 



Nome do Candidato  Motivo da Desclassificação  
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

25. LEANDRO NOGUEIRA FREITAS 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

26. LUCIANA CRISTINA MOTA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

27. MARLILIA RIBEIRO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

28. MIRTES LOPES DE FARIA FERREIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

29. NICODEMOS SIMÕES ANDRADE 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

30. PEDRO PAULO DA SILVA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

31. REGIANE DOS SANTOS CORREA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

32. RENATO LLUIZ DE JESUS 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

33. RONI ROLAND BELISARIO MODIANO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

34. SUSAN CATIA GONÇALVES DOS SANTOS 
MORAIS 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

35. TIAGO DAVID MORAIS DE BRITO 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

36. WARLEY ANTERO DOS SANTOS 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 

37. WILKER DIEGO MOREIRA 

Descumprimento do item 6.11 - Requisitos Específicos do 
Instrumento Convocatório 023/2012. “O candidato que não 
entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”, 
“b”,“c”, “d”  “e”,    será desclassificado” 



 

        Publica-se, 
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2012. 
 
 

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 


