
 
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 
Edital n° 001           Arapiraca, 10 de Outubro de 2017 

 

Confira a lista de convocados para a VIGÉSIMA PRIMEIRA (22ª) Chamada do            
Procedimento Seletivo Emergencial Temporário da Secretaria Municipal de        
Educação: 
 
 

Clas. 001 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

109° ADRIANA FERREIRA DIAS 

110° VÂNIA ARAÚJO DA SILVA 

 
 

Clas. 002 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

488°  DEISIELLY BARBOSA TAVARES 

 
Clas. 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

455° VERA LÚCIA DE SANTANA NUNES  

456° MARIA SIRLENE FERREIRA DA SILVA 

457° SOLANAGE SILVA LAU 

458° ANA CLAUDIA MOIZES DE LIMA  

459° MARIA LESSA DO NASCIMENTO 

 
Clas. 004 - CUIDADOR 

190° MARIA CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA 

191° ANTONIO TENORIO 

192° CLAUDETE FERREIRA LIMA 

193° EDNA DA CONCEIÇÃO SANTOS GOUVEIA 

 
 

Clas. 005 - CUIDADOR EM TRÂNSITO 

88° JEANE CLÉIA RAMALHO FREITAS 
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89° JOÃO FELIPE SANTOS DA SILVA 

90° GILVAN APARECIDO DA SILVA  

91° LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA  

92° JOSE SONILDO PEREIRA CAVALCANTE  

93° MARTA REGIA OLIVEIRA DOS SANTOS 

 
 

Clas. 10 - MONITOR DE CAPOEIRA 

8° ROMARIO 

9° ADRIANO TAVARES DOS SANTOS  

 
 

Clas. 11 - MONITOR DE DANÇA 

24° LETÍCIA DE ARAUJO SILVA 

 
 

Clas. 013 - MONITOR DE FILOSOFIA 

46° MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

 
 

Clas. 027 - MOTORISTA DE ÔNIBUS 

87° ELISEU CAVALCANTE DE LIMA 

88° JOSÉ CARLOS COSTA DOS SANTOS JUNIOR 

89° EDCLEY DE OLIVEIRA CORREIA 

 
 

Clas. 030 - PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

449° SANDRA MAGALHÃES LOPES DE LIMA 

450° MAURICÉLIA SOUZA DOS SANTOS  
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451° MARIA ADRIANA DA SILVA 

452° CICERO FERREIRA DA SILVA 

453° SILVANIA DE OLIVEIRA MARQUES 

454° LIDIANE ALVES DOS SANTOS 

455° INGRID URSULINO DA SILVA 

 
 

Clas. 032 - PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

110° CLEIDE DE LIMA DA SILVA 

 
 

Clas. 034 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE/PRÉ) 

355° ALBA CORDEIRO DOS SANTOS PEREIRA 

356° MARIA EULÁLIA BARBOSA 

 
 

Clas. 037 - PROFESSOR DE HISTÓRIA 

51° MARIA DAS GRAÇAS PULQUERIO ALVES  

52°  IVANILDA DOS SANTOS RODRIGUES 

 
 

Clas. 038 - PROFESSOR DE INGLÊS 

54° LUAN CARLOS BARBOSA VANDERLEY 

55° JOSÉ MANOEL INOCENCIO DA SILVA 

56° JOSÉ ANDERSON PEREIRA DE LIMA SANTOS 

 
 
Clas. 040 - PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

86° MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS  
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87° CHARLES FINNEY ROCHA CAVALCANTE 

88° EDNA DE OLIVEIRA RAMOS 

 
Clas. 040 - PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

74° ANA MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO  

75° PATRYCIA VIVIANNE DOS SANTOS LIMA  

 

Clas. 042 - VIGILANTE 

234° RADJALMA SOARES SILVA 

235° CLEDJA ALVES DA SILVA 
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