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RR EE SS UU LL TT AA DD OO   ––   11 °°   FF AA SS EE   ––   VV AA GG AA SS   RR EE MM AA NN EE SS CC EE NN TT EE SS   

  

CC aa nn dd ii dd aa tt oo ss   aa pp rr oo vv aa dd oo ss   pp aa rr aa     aa   22 °°   ff aa ss ee   ––   TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   CC oo nn tt aa bb ii ll ii dd aa dd ee   

CC oo nn vv oo cc aa dd oo ss   pp aa rr aa   aa   EE nn tt rr ee vv ii ss tt aa ::   

Jadson Henrique Almeida da Silva: entrevista dia 23/07/2020 as 14h00min  

Stefhany Osório Vieira da Silva: entrevista dia 23/07/2020 as 15h00min  

Mayara de Paula Silva: entrevista dia 23/07/2020 as 19h30min  

Silvana Deolinda de Oliveira:  entrevista dia 23/07/2020 as 20h30min  

Maria Beatriz Oliveira Pereira: entrevista dia 23/07/2020 às 21h30min 

A entrevista será realizada de forma on-line e será enviado ao e-mail da pessoa cadastrado na ins-

crição o link da entrevista, no dia que ela ocorrerá. 

  

CC aa nn dd ii dd aa tt oo ss   aa pp rr oo vv aa dd oo ss     pp aa rr aa   aa   22 °°   ff aa ss ee   ––   TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   MM aa rr kk ee tt ii nn gg   

Luis Augusto Silva Brito: entrevista dia 20/07/2020 as 14h00min  

Yasmin Messias da Silva: entrevista dia 20/07/2020 as 15h00min  

Caio Arena Agostinho: entrevista dia 20/07/2020 as 17h00min  

Ana Paula Amorim da Silva: entrevista dia 20/07/2020 às 19h30min  

Aline de Fátima dos Santos: entrevista dia 20/07/2020 às 20h30min 

 

A entrevista será realizada de forma on-line e será enviado ao e-mail da pessoa cadastrado na ins-

crição o link da entrevista, no dia que ela ocorrerá. 

 

TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   II nn ff oo rr mm áá tt ii cc aa   pp aa rr aa   II nn tt ee rr nn ee tt ::   

--   CC ee ss aa rr   HH ee nn rr ii qq uu ee   SS aa nn tt oo ss   TT oo ll ee dd oo ::   DD ee ss tt rr aa nn cc aa mm ee nn tt oo     dd ee ff ee rr ii dd oo ..   

--   Lucas Jonathas Moura Araújo: Entrevista dia 20/07/2020 às 18h00  

A entrevista será realizada de forma on-line e será enviado ao e-mail da pessoa cadastrado na ins-

crição o link da entrevista, no dia que ela ocorrerá. 
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TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   RR ee cc uu rr ss oo ss   HH uu mm aa nn oo ss ::  

- Vagner Roberto Bevilacqua: Entrevista dia 22/07/2020 às 18h45min. 

A entrevista será realizada de forma on-line e será enviado ao e-mail da pessoa cadastrado na ins-

crição o link da entrevista, no dia que ela ocorrerá. 

  

CC aa nn dd ii dd aa tt oo ss   dd ee ss cc ll aa ss ss ii ff ii cc aa dd oo ss     --   TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   CC oo nn tt aa bb ii ll ii dd aa dd ee ::   

--   Dulcinéia Alves – Motivo: não encaminhou os documentos  

--   Maria Beatriz Oliveira Pereira – Motivo: não encaminhou os documentos  

--   Stefanie do Nascimento Gaspar – Motivo: não encaminhou os documentos 

 

CC aa nn dd ii dd aa tt oo ss   dd ee ss cc ll aa ss ss ii ff ii cc aa dd oo ss   --   TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   FF aa rr mm áá cc ii aa  

--   Aline Severiano Gianini – Motivo: não encaminhou os documentos  

--   Damaris Cristina Velho – Motivo: não encaminhou os documentos  

--   Edene Gonzaga – Motivo: não encaminhou os documentos 

- Lúcia Helena da Silva Mendes – Motivo: não encaminhou os documentos 

 

CC aa nn dd ii dd aa tt oo   dd ee ss cc ll aa ss ss ii ff ii cc aa dd oo   --   TT éé cc nn ii cc oo   ee mm   RR ee cc uu rr ss oo ss   HH uu mm aa nn oo ss   

--   Daniele Caetano de Oliveira – Motivo: não encaminhou os documentos 

  

De acordo com o edital de Vagas Remanescentes, em caso de discordância do resultado da primeira 

fase, o candidato deverá encaminhar pedido de Recurso à Comissão via e-mail 

e136acad@cps.sp.gov.br , no prazo máximo de 48 horas, após essa publicação.  

  

 

 

Tupã- SP, 16 de julho de 2020. 

   

   

Jurandir Roberto Fernandes 

Diretor de Escola 

mailto:e136acad@cps.sp.gov.br
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