
PODER JUDICIÁRIO
            

  TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

XLI Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

EDITAL

                               A Presidente do Tribunal e da Comissão do XLI Concurso Público para
Provimento de Cargos de Juiz  do Trabalho Substituto do Tribunal  Regional  do Trabalho da 2ª
Região, Desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonald, comunica o seguinte: 

1 – FORAM DEFERIDOS OS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS
SEGUINTES CANDIDATOS QUE CUMPRIRAM AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 2.15.2,
LETRAS “A”, “B” E “C” DO EDITAL E ESTÃO INSCRITOS REGULARMENTE NO

CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO

Adriana Angélica Bernardo Nobre - inscrição 424

Ana Gabriela Bahia Ribeiro - inscrição 432

Aretha Cristina Contin dos Santos - inscrição 45

Beatriz Resende - inscrição 235

Bruno Silva Santos - inscrição 359

Carlos Alberto Motta - inscrição 502

Carolina Noronha de Araújo - inscrição 547

Danielle Alves da Costa Lucas - inscrição 421

Danielle Montes de Souza - inscrição 341

Diego Conceição dos Santos - inscrição 548

Eduardo Luis Souza de Oliveira - inscrição 140

Elaine Freitas Costa -  inscrição 254

Eliane Rodrigues Mendes - inscrição 148

Emmanuel Mariano Henrique dos Santos - inscrição 438

Flaviana Rodrigues Barbosa - inscrição 428

Francislene Lucia Martins Silva - inscrição 241

Giane Schiavo da Palma - inscrição 470

Izamara Ferreira Andrade - inscrição 142

Jean Washington Custódio Nunes - inscrição 530

Josuel Adriano Clemente - inscrição 195
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Juliana Ariete de Oliveira Franca - inscrição 458

Juliana Chimendes Capilla - inscrição 332

Katia Santos Rocha - inscrição 527

Luana Luzia Pinheiro - inscrição 328

Lucas Viana Martins - inscrição 387

Luciano Araujo Jatobá da Silva - inscrição 74

Matheus Rannieri Torres de Vasconcelos - inscrição 473

Michele Miranda da Silva -  inscrição 298

Nanci Aparecida Eduardo - inscrição 158

Patrícia Regina Barbosa Teixeira de Andrade e Silva - inscrição 545

Paula Cristina de Azevedo Maia - inscrição 509

Paulo Caetano da Silva Junior - inscrição 72

Rayane Faria Guimarães - inscrição 55

Ricardo Vasconcelos Ribeiro - inscrição 439

Selma Nascimento Santos - inscrição 85

Sheyla Colletta Lacerda - inscrição 305

Shirley Aparecida Vieira da Silva - inscrição 344

Thaise Andrade Galvão - inscrição 30

Vania Barbosa dos Santos Silva - inscrição 517

Veridiana Saldanha de Almeida - inscrição 343

Wilson Moura e Silva - inscrição 108

2 – PEDIDOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS  

Aline Lucia Ferreira Barroso - inscrição 345
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata não foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, conforme consulta realizada junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Ana Paula Vilhena -  inscrição 290
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidata),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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André Luís Müller - inscrição 486
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pelo candidato não foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, conforme consulta realizada junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Cristina Oliveira Dutra - inscrição 456
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidata),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Deoclécio Rosa Júnior Faccion - inscrição 492
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pelo candidato não foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, conforme consulta realizada junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Erica Geane Nunes Santos - inscrição 440
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidata),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Gledison Jose de Andrade -  inscrição 152
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pelo candidato não foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, conforme consulta realizada junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Humberto Carvalho Terraciano - inscrição 346
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pelo candidato foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidato),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Jocieli da Silva Vargas - inscrição 349
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pelo candidato não foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, conforme consulta realizada junto ao Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Keith Shelley Dantas Silva - inscrição 50
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata foi
identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidata),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Kenia Santos Silva Queiroz - inscrição 175
Despacho: Indefiro o pedido de isenção, tendo em vista que o NIS informado pela candidata foi 
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identificado na base de dados do Cadastro Único, com renda per capita familiar dentro do perfil,
porém  não  pertence  a  pessoa  informada  (candidata),  conforme  consulta  realizada  junto  ao
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

3 - PEDIDOS DE ISENÇÃO NÃO APRECIADOS POR DESCUMPRIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DO ITEM 2.15.2, LETRAS “A”, “B” E “C” DO EDITAL

Danylla Correia da Silva - inscrição 538
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que a  candidata  deixou de
cumprir os itens 2.15.2 do Edital, letras “a” (documento sem autenticação) e “b” (foto sem data)”.  

Edimo Teixeira Barbosa - inscrição 452
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir  o item 2.15.2 do Edital,  letra”b” (foto com mais de 06 meses da data de inscrição no
concurso – inscrição: 22/01/2016; foto: 18/07/2015)”.  

Eduardo Borges Tartari - inscrição 369
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir o item 2.15.2 do Edital, letra “a” (documento sem autenticação)”.  

Gil Gabriel Ferreira Junqueira - inscrição 442
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir o item 2.15.2 do Edital, letra “a” (documento sem autenticação)”.  

James Wagner Aniceto - inscrição 324
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir o item 2.15.2 do Edital, letra “b” (foto datada a mão pelo próprio candidato)”.  

Luciana Christina do Carmo - inscrição 62
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que a  candidata  deixou de
cumprir  o  item 2.15.2 do Edital,  letra  “a” (documento  sem autenticação)”.  Além do mais,  não
encaminhou os dados exigidos no anexo II do Edital, ou seja, o número do NIS e a data de emissão
do RG. 

Luciano Caires dos Reis - inscrição 430
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir  o item 2.15.2 do Edital,  letra“b” (foto com mais de 06 meses da data de inscrição no
concurso – inscrição: 21/01/2016; foto: 09/06/2015)”.

Natalia Fabricio de Morais - inscrição 274
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir os itens 2.15.2 do Edital, letra“a”(documento sem autenticação) e “b”(foto sem data). Além
do mais, o documento encaminhado não está legível, ferindo dessa forma, ainda, o item 5 do Anexo
III (Instruções), parte integrante do Edital”.
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Pedro Henrique de Lima Campos - inscrição 507
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que o candidato deixou de
cumprir o item 2.15.2 do Edital, letra “b” (foto datada pelo próprio candidato, à mão, com caneta)”. 

Rubia Cavalcanti - inscrição 463
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que a  candidata  deixou de
cumprir os itens 2.15.2 do Edital, letras “a” (documento sem autenticação) e “b” (foto sem data)”.  

Suzana Rita da Costa - inscrição 541
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que a  candidata  deixou de
cumprir os itens 2.15.2 do Edital, letras “a” (documento sem autenticação) e “b” (foto sem data)”.  

Taryk Mohamad Ali Fares - inscrição 523
Despacho:  “Deixo de apreciar  o  pedido de isenção,  tendo em vista  que a  candidata  deixou de
cumprir os itens 2.15.2 do Edital, letras “a” (documento sem autenticação) e “b” (foto sem data)”. 

São Paulo, 27 de janeiro de 2016.

SILVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD
Presidente do Tribunal e da Comissão do Concurso 


