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Experiência assist. Experiência Urgência/
Idade
Nota
Unidade Hospitalar
Emergência
90
20
40
23/11/1967

Experiência
UTI
30

1

VITOR HUGO SILVA DOS SANTOS

2

MÁRCIA GONÇALVES NEVES

28/02/1968

80

0

40

40

3
4
5

EDUARDO FERREIRA MARQUES
ROSELI ALVES MOREIRA
ELISÂNGELA MAIA BANDEIRA

05/04/1982
16/12/1972
24/04/1974

60
60
60

20
20
20

40
0
0

0
40
40

6

ELIANI DE LIMA SIEVERS

16/06/1964

45

5

40

0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ADRIANA LANGLOIS MADRUGA
NÁDIA DE SOUZA PRESTES
SILVIA PATRICIA CARDOSO MACHADO
QUELI TEIXEIRA RAMIRES
AMANDA SILVA CARDOSO
ELISA MOHNSAM MACHADO
HEURISON MIRANDA TADEU
JANAINA ABREU SCHIVITTEZ
VIVIANE LAPUENTE BOLDT
ALINE FERNANDES DA SILVA
JAQUELINE FRANK SOARES

18/09/1971
23/06/1978
10/05/1979
18/01/1986
10/03/1995
23/11/1972
11/06/1977
17/09/1988
04/02/1975
30/11/1979
16/11/1982

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
20

40
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
40
40
40
30
30
20

18
19
20

TAMARA DRIZIELE VIEIRA SILVEIRA
NARA ROZANE ORTIZ
MARISA DUARTE SEDREZ

26/08/1992
17/08/1962
27/06/1972

30
30
30

0
20
20

10
10
10

20
0
0

21
22
23
24
25
26

MÁRCIA RENATA PEIXOTO GONCALVES
EVERTON DO AMARAL NUNES
MICHELE BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO
DAIANE BEATRIZ RIBEIRO DIAS
LEANDRO PEDROTTI SCHULLER
ELISANGELA DA SILVA COSTA

19/05/1983
18/02/1987
23/03/1990
01/07/1978
04/10/1986
30/06/1991

30
30
30
30
30
30

20
20
20
0
0
0

10
10
10
0
0
0

0
0
0
30
30
30

27
28
29

CAREN DE OLIVEIRA GOULART DA SILVA
TIAGO PRESTES HERGER
JOHNATHAN LONGARAY NEVES

11/11/1981
17/12/1994
24/02/1986

25
25
25

5
5
15

20
20
10

0
0
0

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CLAUDIA MARISA DE SOUZA BERNY
JEANE SIBELI DA SILVA TAVARES
ALINE DOS SANTOS SARAIVA
SUELEN SOARES LATORRE
NICOLAS DA SILVA SANGURGO
NÓRIS HELENA DA SILVA LIMA
KATIA REGINA FURTADO MORALES
MARILETE DE AVILA LEAL
CLÁUDIA ROSANE PEREIRA SOARES
MARIA IVETE FALCÃO LESSA
NARA SOLANGE ESLABÃO DA CRUZ
ANDRÉA DOS SANTOS KONZGEN
JOSIANE DA MOTA PEREIRA
ELISANGELA BRAGA GIMENES
MARCIA REGINA LACERDA DOS SANTOS
CRISTIANE MIRANDA DOS SANTOS
VIVIANE VILELLA BARBOSA
SANDRA GALVÃO RIBEIRO
FABIANA MATTOS SILVEIRA
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA
RAMIRO LEAL PINHEIRO

30/7/1966
06/12/1978
27/06/1979
29/09/1993
03/04/1997
29/09/1964
09/11/1966
14/07/1968
27/02/1970
04/09/1970
08/10/1970
24/07/1971
29/09/1974
22/07/1975
02/08/1975
13/07/1976
06/08/1976
25/01/1977
27/05/1977
13/07/1977
14/02/1978

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

CÁTIA BEATRIZ PORCIÚNCULA KONRAD
SANDREA AIRES DA SILVA
FABIANE FONSECA DE FREITAS
LUCIANA FARIAS DA FONSECA
MICHELE BOTÃO MENDES
CINTIA FABIANE SIERROVERST GALVÃO
CRISTIANE COSTA DE SOUZA
JANAINA FERREIRA SOARES
SUZANA COELHO FOUCHI
RICARDO ALVES ROCHA
LÉIA DE MELLO MACHADO
CARLA SOLANGE DIAS NOVAK
MICHELE OLIVEIRA
CIBELE MARTINS DE OLIVEIRA
QUÊNIA NUNES MEIATTO
GIOVANA ANTUNES ESPILMA
CAROLINE FARIAS CALDERIPE
SUELEN CARVALHO DA SILVA CABEDA
MITZIANE CAVALHEIRO BORGES
MORGANA DA ROSA URRUTIA
KAREN ROSSI DE MIRANDA
BRUNO CESTITO PEREIRA DA SILVA
NATHANE COSTA DA SILVA
ALINE DA SILVA DE ANCHIETA
LARICIA DA CRUZ CZERMAINSKI

11/04/1978
21/07/1978
07/08/1978
12/01/1979
02/05/1979
29/10/1979
17/12/1979
26/12/1979
24/03/1980
25/07/1980
10/10/1980
10/02/1981
30/08/1982
04/01/1983
06/04/1983
03/11/1984
27/01/1985
20/09/1985
29/11/1985
20/04/1989
08/09/1989
17/12/1989
28/05/1990
03/06/1990
06/10/1992

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76
77
78
79
80

ROSSANE DUARTE MACEDO
KATIA CILENE OLIVEIRA CAMARGO
LUCIANE AVILA ALVARIZA
IRIS DOMINGUES GONÇALVES
FABIANE DA SILVA COSTA

28/07/1966
23/12/1968
30/05/1974
19/11/1983
02/03/1994

15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

CATIA DA SILVA BARCELLOS
DAGMAR MAIA BANDEIRA
TAIS JARDIM DE OLIVEIRA
TERESA GUILHERMINA COUTINHO RODRIGUES
THAÍS VAZ RODRIGUES
WENDEL MENNA BENITO
DAIANE DA SILVA MARCILI
ARIANE FREDA JURGINA
BRENDA RODRIGUES FERREIRA NUNES
GABRIEL RODRIGUES KOESTER
ANA PAULA JESKE NEY
JULCE CLEIA VITORIA
PATRICIA NUNES GUERREIRO DE ALMEIDA
MARCI SELOI DUARTE LOPES
ARETUSA DA SILVA TERRA DE BORBA
SHEYLA ELVIRA COPELLO KOLOSQUE
CARMEM ROSANGELA FURTADO PEREIRA
DANIELA CARDOZO MARTINS
TATIANE DUARTE DE MENEZES
CINTIA RIBEIRO CARDOSO
CHARLENE MAIA WICKBOLT
DAICIANE LEITE COSTA
CIBELE CARRASCO CUNHA
LISIANE DE MOURA DA SILVA
DAIANE DOS SANTOS HENRIQUE
BRUNA RAMIRES GONÇALVES COUTINHO
MARIANA STEFANIE SOARES ALVES
ANDRIELE DUARTE MENDES
NATHALIA LAUREN MACIEL BOTESELLE

13/03/1975
20/07/1977
04/07/1981
21/12/1995
16/07/1996
27/04/1997
23/02/1982
30/11/1989
03/02/1995
28/10/1995
12/08/1997
12/06/1971
09/07/1975
06/09/1975
15/01/1976
13/02/1976
19/02/1977
27/08/1978
19/09/1978
01/01/1979
02/12/1982
11/01/1983
04/01/1986
17/02/1986
07/05/1987
08/10/1988
22/02/1992
29/10/1996
24/12/1996

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

110
111

DORETE DAMASCENO MOTA
JIANE SIGALES DE ALMEIDA

18/10/1965
24/09/1969

5
5

5
5

0
0

0
0

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ITATIANE GOMES DOS SANTOS
DAIANE VAZ CRUZ
DANIELE BORGES PEREIRA
QUELEN ALICE SALAZAR VAZ
CARINE SCHUCH EHLERT
MILENE ALVIÇO GOMES
DAIANE BRAGA DE CARVALHO
TAIS ARAUJO DA SILVA
ANA KAROLINA LOUREIRO DÉCIO
GIOVANA FERNANDA WINTER LEITZKE

23/08/1978
11/08/1980
16/09/1981
12/04/1982
30/07/1985
22/03/1986
19/08/1990
21/01/1992
16/04/1994
15/10/1996

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

ELISABETE DA SILVA LEITZKE
ANGELA MARIA DO ESTREITO LESSA
CATIA ROSANA AZAMBUJA DA LUZ
CATIA MARTINS DA SILVEIRA
CINTIA GARCIA PEREIRA
RAQUEL VOLZ BERNY
QUELI DA SILVA PINTO
IZA PAULA VIEIRA NOGUEIRA PEREIRA
DAIANE MULET VAZ
VALÉRIA SILVEIRA SANTURIO
CRISTIANO DA SILVA GOMES
MARCIA ANDRÉA RAUBACH DA CUNHA
DAIANE DIAS DAMACENO
KARINA FANKA BORGES
ANGELITA BORGES DE MEDEIROS
DENISE MACEDO SOUZA
FABIANE LOPES DUARTE
ROSANA TELLES TAVARES
SILVANA TEIXEIRA BRUM
MARCIANE PERLEBERG DE PERLEBERG
KELLY FONSECA

19/09/1967
15/05/1968
21/12/1970
25/10/1974
15/10/1975
11/06/1976
22/03/1979
05/05/1979
13/03/1980
02/08/1981
06/08/1982
13/09/1982
01/08/1983
02/07/1984
18/09/1984
23/03/1986
16/04/1986
29/10/1986
25/04/1987
05/06/1987
24/09/1987

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

DAIANE PRESTES FONSECA DA SILVA
ALINE SILVEIRA PIZARRO
MANOELA FELIX DE VASCONCELOS
FRANCIELE MADRUGA DA SILVA
TAIS LESSA DA COSTA DA ROSA
ANDRESSA DE PINTO DOS SANTOS
SAMANTA LEMOS DA SILVA
ELIAS RIBEIRO FARIAS
TAINARA MOREIRA RIBEIRO
MARINA DA SILVA GUIMARÃES
MARCELE BLANK SCHEER
NICOLLE SZEZEPANSKI TAVARES
ANDRESSA YASMIN GUTERRES DA SILVA SCHWARTZ
WALISON LIMA GULARTE
LUCAS LIMA EDOM
CAROLLINA FUENTES DE ÁVILA

18/01/1988
11/08/1988
30/12/1989
21/12/1991
27/02/1992
2/3/1993
27/03/1993
19/04/1993
21/09/1993
11/10/1994
16/04/1995
22/05/1995
26/10/1996
25/09/1998
19/05/1999
08/06/2001

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CURRÍCULOS DESCLASSIFICADOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO
POR NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS EXIGIDOS EM EDITAL

JANICE FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

VERA LUCIA GONÇALVES NUNES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LISIANE ROSA LINHARES

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não apresentou comprovante de
conclusão do Ensino Médio.

CARLA PRISCILA GONÇALVES FERREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JOICE JAHNKE LARA DA SILVA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

RENATA KUSTER LEITZKE GRUTZMANN

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JANICE BARROS NUNES CARDOSO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

AGDA AMORIM BARROS MACHADO

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio e
comprovante Coren fora da validade.

TIAGO PISKE LEAL

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CAROLINE FARIAS DE AZEVEDO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

AMANDA DA FONSECA MADRUGA

Candidato não preenche requisito para a função, uma vez que não apresentou certificado de conclusão de
Ensino Médio.

LEANDRA XAVIER DONINI

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FERNANDA GRACIELE FOUCHY DAS NEVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

RENATA FURTADO PEREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

TAMIRES SCHELLIN MAAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JONATHAN GALVAO DE OLIVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

INGRID RUAS SANTOS MACIEL

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ALISSON LUIS SOARES DA SILVA VASSALOS TRINDADE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

TRACY NUNES RIBEIRO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LIDIANE KURTZ SOARES

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

JENNIFER XAVIER BORBA

Candidato não preenche requisito para a função, uma vez que não apresentou certificado de conclusão de Ensino Médio.

NATHALIA CORTEZ FERREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CLEUSA MARIA RODRIGUES LEAL

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ROSANGELA SAMPAIO MARTINS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LEUZA ECHEBESTE DUARTE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

IVONETE DA SILVA HUCKEMBECK

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JAIRA VASQUES DA SILVA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JUSSARA DA SILVA

candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio completo,
curso técnico completo em enfermagem, registro válido no COREN-RS e experiência comprovada, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARISA FERNANDA FREITAS DE MATOS

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez apresentou comprovante Coren fora da
validade.

ROSEMERY LEAL GOMES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JOE ERICSSON SOUZA FERREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

GABRIELA MACHADO DA FONSECA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

STÉPHANI MARIA SOARES MENEZES

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio, curso
técnico em enfermagem e experiência de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e
emergência. Histórico e comprovante de curso técnico em nome de outra pessoa.

RAFAEL DOS SANTOS CRUZ

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ALESSANDRO DE AQUINO VALADÃO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SARAH CAROLINA DE BRUM VIEGAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CAMILA MENDES KOLOSQUE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MILENA LOPES DE PAULA

candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou curso técnico de
enfermagem, ensino médio completo, registro no COREN/RS e experiência comprovada, de no mínimo seis
meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CAROLINA FERREIRA BARCELLOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SARA MILENE PERES SILVEIRA

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

NICOLLE SILVEIRA SARAIVA MENDES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

AMANDA DE BORBA BANDEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LAUREN GONÇALVES CAETANO

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

CAROLINA DE CASTRO SCHIMIT

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

AMANDA DE OLIVEIRA SELESTRINO

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

VITÓRIA DE CASTRO VIANA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MILENA PINZ BONOW

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JÉSSICA DE SOUZA DE MELLO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JESSIE SAICHA LOURENÇO DE PAULA

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

ALINE SCHMEGEL PRESTES

Candidato não preenche os requisitos exigidos para a função, uma vez que não comprovou Ensino médio
completo por instituição reconhecida pelo MEC, Registro válido no COREN-RS e experiência, de no mínimo
seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

STHEFANI PRESTES BARCELOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LARISSA DANTAS CARDOZO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

THAIS MARCELLO PEREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

RAQUEL BORGES FLORES DOS SANTOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CATIA BEATRIZ DE MOURA FALCÃO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CLAUDIA DENISE SOARES GOMES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARCUS AMARAL PEREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA PAULA DA CUNHA DE QUADROS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JONATHAN E SOUZA NEBEL

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ALICE IAHNKE IGANCI

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LETÍCIA CALDEIRA LÖECK

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CAROLINE DA ROSA NOGUEIRA

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou Curso técnico completo
em enfermagem.

PAULA GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CINTIA LIMA DOS SANTOS DA SILVA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou curso técnico de
enfermagem completo.

PALOMA VAHL DUARTE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

DIENE BATISTA RODRIGUES

candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou registro no COREN/RS e
experiência comprovada, de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência
(pacientes adulto e pediátrico).

CAMILA PEREIRA GULARTE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

VANDERLEI AVELINO BARBIERI

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou curso técnico em
enfermagem.

PAULA GARCIA PIEPER

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

NATHALIA CERON ALDRIGHI

Candidato não preenche os requisitos exigidos para a função, uma vez que não comprovou Ensino médio
completo, Curso técnico completo em enfermagem, Registro válido no COREN-RS e experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

DAIANE DE SOUZA FREITAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JULIANA SILVA DE LIMA

Candidato não preenche os requisitos exigidos para a função, uma vez que não comprovou Ensino médio
completo, Curso técnico completo em enfermagem e Registro válido no COREN-RS.

DAIANE CORREA PEREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LEIDIANE LEITE DUARTE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

EVERTON BUENO ROLDÃO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FRANCIELE GONÇALVES OLIVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

PATRICIA DA SILVA DE AVILA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FERNANDA SCHMIELE

candidato não preenche o requisito para a função, pois os arquivos anexados estão indisponíveis.

RAFAELA BANDEIRA WEINERTH

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JESSICA BARBOSA GONÇALVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

GREICE DIAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FRANCIELE KRUGER SILVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ROSANGELA VERGARA DOS SANTOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ALINE DUARTE PEREIRA

candidato não preenche o requisito para a função, pois os arquivos anexados estão indisponíveis.

KELLY BEATRIZ VIEIRA REHERMANN

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MÁRCIA GOMES COELHO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA PAULA GARCIA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CLARA EDI SILVEIRA STAFFER

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SILVANA FAGUNDES

Candidato não preenche os requisitos para a função, uma vez que não apresentou nenhum documento
comprobatório.

DORIS DE CASTRO BROMBILLA

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou a conclusão do Ensino
Médio.

RAFAEL GUEDES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FRANCINE MIELKE

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou curso técnico completo
em enfermagem e experiência de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e
emergência (pacientes adulto e pediátrico) e carteira Coren fora da validade.

PRICILA SOUZA DE SOUZA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CARLA SUELEM BUENO DE SOUZA CARVALHO

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não apresentou comprovante de
conclusão do curso de Técnico em Enfermagem.

ROSEMERI DA SILVA BARBOSA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CRISTIANE BATISTA RODRIGUES

candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou registro válido no CORENRS, e experiência comprovada, de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e
emergência (pacientes adulto e pediátrico).

PABLO RAFAEL BUENO DA SILVEIRA

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio completo.

PATRÍCIA KRONING BLANK

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ÁLVARO ZANETTI CARDOSO

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

DAIANE VIDINHA VIEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA BEATRIZ BANDEIRA DOS SANTOS

Candidato não preenche os requisitos exigidos para a função, uma vez que não comprovou Ensino médio
completo, Registro válido no COREN-RS e experiência, de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar
e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FRANCELE DOUGLAS LANER MACEDO

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou curso técnico completo
em enfermagem .

LEILIANE DA ROCHA DOS SANTOS MALAQUIAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANDREIA DOS REIS GOULART

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou curso técnico em
enfermagem completo.

DANUSA GOMES SIEGERT

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARA CRISTIANI FERREIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARISTELA KLASEN ZEHTMEIYER BONOW

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

GRACIELLE VIEIRA BORGES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JUANE LEIVAS OLIVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LUANA RAMOS WARDELMANN

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou Registro válido no CORENRS dentro do prazo de validade.

EDNA LUCIANA TERRA DA ROCHA CHAGAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ALEX SANDRA DA FONSECA SANTANA

candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou registro válido no CORENRS e experiência comprovada, de no mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e
emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANGELA MARIA FERREIRA JORGE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou conclusão de
Curso técnico em enfermagem e do Ensino Médio.

RAFAELMORAES CORDEIRO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SILVIA GONÇALVES FRIZZO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CATIA FERNANDES DOS SANTOS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CARLA REGINA GONÇALVES FONTES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JORGE DIEGO MOREIRA GONÇALVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

RITA MAR FREITAS BELO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA NERI ALVES CAMPOS

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

GREICE LOPES GOULART

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

ALINE GOUVÊA KRISCHER

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou Ensino Médio Completo.

PAULA ELIANE CARDOSO DA SILVA

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou Ensino Médio Completo.

CRISTIANE COSTA DE SOUZA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CRISTIANE AZEVEDO MORTAGUA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LIANE STERN ANDRADE

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou Ensino Médio Completo.

SAMANTA OLIVEIRA ROLDÃO WICKBOLDT

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CÍNTIA OLIVEIRA BATISTA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FERNANDA SOUZA RIBEIRO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARI HELEN CASTANHEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MIRIAN GOMES DA SILVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SUZANA AZEVEDO DOS SANTOS

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

ROSELEI NEUJAHR PISKE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ELISÂNGELA ALMEIDA SIQUEIRA DA SILVA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ROSA DENISE DOS REIS

Candidato não preenche o requisito para a função, pois os documentos anexos não estavam disponíveis.

FÁBIO DANIEL NEVES CARVALHO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

RAQUEL FLORES BALIN

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

VANESSA DA CUNHA SAMPAIO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CLAUDETE RIBEIRO MARTINS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LELANI KNUTH VENZKE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LUCIANE NUNES DE OLIVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CARLA SILVANA CAMPOS HARTVIG

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANNE ESTER VIEIRA LARRE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANNE ESTER VIEIRA LARRE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CLAUDIA PATRÍCIA DA SILVA FONSECA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

PATRICIA CRIZEL LIMA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

VERA BEATRIZ ROSSO GUERREIRO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA CLARA MIGLIETTI DA SILVEIRA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SANDRA DA SILVA ALVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARIA MADALENA MAIA RODEGHIERO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ROSA BEATRIZ DE OLIVEIRA

candidato não preenche o requisito para a função, pois os arquivos anexados estão indisponíveis.

JOICE NARA LILGE DA SILVA

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CÁTIA ELAINE LIMA TAVARES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

REGINA BEATRIZ MENDES GADÊA

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio, curso
técnico em enfermagem, comprovante válido Coren e experiência de no mínimo seis meses, em assistência
hospitalar e/ou urgência e emergência.

EDILÉIA COUTINHO SOARES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

LUCIANE FONSECA NESS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

DANIELA GAYER KRÜGER

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ROZIMER SOARES RIBEIRO

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio, curso
técnico em enfermagem, comprovante válido Coren e experiência de no mínimo seis meses, em assistência
hospitalar e/ou urgência e emergência.

ELIANE RODRIGUES FARIAS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

SANDRA VIVIANE DUARTE DELUCIS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

VILMA KEILA RIBEIRO MACHADO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CRISTIANE IRIGONHÉ LEÃO GOMES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JULIO CESAR DUARTE VASCONCELLOS

Candidato não preenche o requisito para a função, uma vez que não comprovou ensino médio, curso
técnico em enfermagem, comprovante válido Coren e experiência de no mínimo seis meses, em assistência
hospitalar e/ou urgência e emergência.

LUCIANA DA SILVA CARDOSO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANA PAULA COELHO VELASCO

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

CARLA ANSELMO NEVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

FERNANDA GISELE HOFLER RADTKE

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

MARCELISE BALDEZ BRUM

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

PATRICIA PUCCINELLI GONÇALVES

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

ANDREIA HECKTHEUER MEDEIROS

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

JUCELENA SIGALES LEAL

Candidato não preenche o requisito exigido para a função, uma vez que não comprovou experiência, de no
mínimo seis meses, em assistência hospitalar e/ou urgência e emergência (pacientes adulto e pediátrico).

Comissão de Avaliação do Processo de Seleção Simplificada:
Mariane de Almeida Alves
Renata Ribeiro
Silvana de Quevedo Guastuci – Suplente
Verônica Nunes Ferreira Ennes

