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1 Ana Paula de Araujo Moura: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

Segundo o Edital 05/2021, item 4.7, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos(as) 
candidato(as) as informações e a documentação fornecidas para a inscrição 

 
 
2 Andréia Pereira Escarião Tomasi: Aceito 
 
 
3 Desyrrê Moraes Lemes Mota: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

Segundo o Edital 05/2021, item 4.7, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos(as) 
candidato(as) as informações e a documentação fornecidas para a inscrição. 

 
 
4 José Carlos Arantes (PPI): Indeferido conforme justificativa abaixo. 
 

O candidato não cumpriu o que exige o edital 05/2021 para apresentação de recursos. 
5.7 A partir da publicação dos resultados de cada uma das fases, os(as) candidatos(as) poderão 
interpor recurso exclusivamente por e-mail. O recurso deverá ser anexado ao e-mail 
doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) 
sendo encaminhado à Comissão de Seleção, não sendo aceito encaminhamento via Correios 
e/ou qualquer outro tipo de encaminhamento. [...] Instruções para incluir a assinatura 
digitalizada em um arquivo PDF editável podem ser obtidas em 
https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0. 

 
 
5 Luciene Souza de Castro: Indeferido conforme justificativa abaixo. 
 

A candidata não cumpriu o que exige o edital 05/2021 para apresentação de recursos. 
5.7 A partir da publicação dos resultados de cada uma das fases, os(as) candidatos(as) poderão 
interpor recurso exclusivamente por e-mail. O recurso deverá ser anexado ao e-mail 
doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) 
sendo encaminhado à Comissão de Seleção, não sendo aceito encaminhamento via Correios 
e/ou qualquer outro tipo de encaminhamento. [...] O pedido deverá ser justificado e indicar 
com precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação. [...] Instruções para incluir a 
assinatura digitalizada em um arquivo PDF editável podem ser obtidas em 
https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0. 



6 Maria Amélia Ferreira Borges: Aceito 
 
 
7 Nayara Alves Silva Mendes Vilela de Sousa Brito: Indeferido conforme justificativa abaixo. 
 

A candidata não cumpriu o que exige o edital 05/2021 para apresentação de recursos. 
5.7 A partir da publicação dos resultados de cada uma das fases, os(as) candidatos(as) poderão 
interpor recurso exclusivamente por e-mail. O recurso deverá ser anexado ao e-mail 
doc.insc.ppge@gmail.com em formato PDF e deverá estar assinado pelo(a) candidato(a) 
sendo encaminhado à Comissão de Seleção, [...] Instruções para incluir a assinatura 
digitalizada em um arquivo PDF editável podem ser obtidas em 
https://www.youtube.com/watch?v=qPtM79n3un0. 

 
 
8 Simone Cezário Silva: Indeferido conforme justificativa abaixo 
 

Segundo o Edital 05/2021, item 4.7, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos(as) 
candidato(as) as informações e a documentação fornecidas para a inscrição. 
Sobre o envio posterior de documento faltante, segundo o item 4.8 do Edital 05/2021, não 
haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea, exceto 
em relação ao que está descrito nos itens 4.13 e 4.14 deste edital, os quais não se aplicam à 
candidata. 

 
 
 
 

Jataí, 15 de setembro de 2021. 
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