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Publicação dos Candidatos Inscritos 

 

Candidatos com inscrição Deferida 

José Roberto Rodrigues 

Graciana Gomes Takase 

Priscila Rodrigues de Oliveira 

Renata Ravene Lima Bueno 

 

Candidatos com Inscrições Indeferidas 

Candidatos com Inscrições Indeferidas, ficam notificados quanto ao prazo de 

interposição de recurso de 05 a 07 de Agosto de 2019, nos Termos do Artigo 

145 do Edital. 

Adelia Aparecida Ferreira 

Certidão negativa de antecedentes cível Estadual e Federal. 

Andrea Silva Henrique Levai 

Certidão negativa de antecedentes cível e Federal. 

Andreia Aparecida da Luz Quaresma 

Certidão negativa de antecedentes cível Estadual e Federal. 

Adriana Aparecida Almeida 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra. 

Certidão negativa de antecedentes cível e Federal. 

Andreza Mendes Ribeiro 

Certidão negativa de antecedentes cível e Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra. 
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Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Cátia Soares Paixão 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017 e 2018). 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Cristiane Ricardo de Souza 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017 e 2018). 

Diana Pereira Silva Capovila 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Edesia Teixera Rodrigues 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Erlane Silva Souza Castro 

Certidão negativa de antecedentes cívil e criminal Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017 e 2018). 
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Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); (Termo de Posse); 

Fernanda de Jesus 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível e criminal Estadual e 

Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017,2018 e 

2019). 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e  Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Flavia de Oliveira Bersutchka 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); (Termo de Posse); 

Gisele de Almeida 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017 e 2018). 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Geanine Pereira Coura 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível e criminal Estadual e 

Federal. 

Heliana Aurora Rocha Mejall 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 
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Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Honorina Maria de Souza 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Federal. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Hosana Brito dos Santos 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Estadual e Federal. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Juliana Ferreira da Costa Santos 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017 e 2018). 

Luana Paula de Souza 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Federal 

Luzenilda Pereira Ramalho 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Luzimar ribeiro da Silva Magalhães 
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Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível e criminal Estadual e 

Federal. 

Maria Conceição Godoi Figueiredo Cruz 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível e criminal Estadual e 

Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2017, 2018 e 

2019). 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Maria Rosemary Lima Franca Araujo 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Estadual e criminal 

Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Maria Vircilene Lima Mendes 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Marinalva Lima de Sousa 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Estadual e Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2018 e 2019). 

Marta das Graças Guerra da Costa de Andrade 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 
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Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Estadual. 

Michelle Paiva Pereira da Silva 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Estadual e Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Mônica de Lima Magalhães 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Paulo Sérgio Matos 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Priscila Dias de Moraes Maciel 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Estadual 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Ricardo Pereira Mota 

Não identificou opção pela Unidade do Conselho Tutelar; 
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Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Federal. 

Rosemeire Valenta Brito Spigariol 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Rosangela Silva de Oliveira Rodrigues 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Sabrina Arruda Mendes 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes criminal Estadual. 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível Federal. 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2018 e 2019). 

Sônia Regina Haddad 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); (Termo de Posse); 

Tatiane Pessoa Borges 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2018 e 2019). 
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Talita Soares do Nascimento 

Não apresentou certidão negativa de antecedentes cível e criminal Federal. 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); comprovante apresentado 

não comprova de forma detalhada atividades desenvolvidas. 

Vanessa Pereira Feliciano 

Não apresentou comprovante de endereço, que ateste 02 anos de residência 

no Município de Itapecerica da Serra (referente aos anos de 2018 e 2019). 

Não apresentou comprovante de experiência de atuação defesa dos Direitos da 

Criança e Adolescente (carteira CTPS, contrato de trabalho ou prestação de 

serviços, declaração de Instituição prestadora de serviços afins, assinada pelo 

representante legal em papel timbrado) (original); (Termo de Posse); 

 

Itapecerica da Serra, 02 de agosto de 2019. 

 

                                  _______________________________________ 

                                      JULIANA OLIVEIRA MARTINS 

                                    Presidente do Conselho Municipal da Criança e  

                                          do  Adolescente  de Itapecerica da Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


