
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO REGULAMENTADO PELA
PORTARIA Nº 04/ 2022- EEMTI VICENTE DE PAULO DA COSTA

A Diretora Escolar da  EEMTI VICENTE DE PAULO DA COSTA, INEP 23545410, município  de
Acaraú,  no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no  Edital nº006/2022 –
CREDE03,  de 14 de fevereiro de 2022  e,  CONSIDERANDO o  regulamentado  pela Portaria 
Nº04/2022- EEMTI VICENTE DE PAULO DA COSTA,  torna público o Resultado Final de
todos os CANDIDATOS Aprovados no Processo Seletivo e de sua Homologação. 

1. Resultado final de todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo, classificação geral, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem crescente da classificação final,
disciplina de inscrição, nota final 1ª etapa, nota final 2ª etapa, nota final da seleção, classificação
final na seleção em ordem crescente.

Ord.
Inscrição

Nome Candidato em
ordem crescente da
classificação final

Oferta/turno Nota final
1ª Etapa

Nota final
2ª Etapa

Nota
Final

Seleção

Classificação final 
na seleção em 
ordem crescente

01. FRANCISCA MAGNA
DE OLIVEIRA

EDUCAÇÃO
ESPECIALIZADA

(AEE)

29 14,5 43,5 1ª

1.1.Resultado final de todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo, classificação especial
(candidatos qualificados como pessoas com deficiência) na seguinte ordem:  número de inscrição, 
nome do candidato em ordem crescente da classificação final, nota final 1ª etapa, nota final 2ª etapa,
nota final da seleção, classificação final na seleção em ordem crescente. 

Ord.
Inscrição

Nome Candidato em
ordem crescente da
classificação final

Oferta/turno Nota 
final 1ª 
Etapa

Nota
final 2ª
Etapa

Nota Final
Seleção

classificação final na 
seleção em ordem 
crescente

2.  Fica  HOMOLOGADO o Resultado Final  da  seleção pública  de  professores  para  atender
necessidades temporárias das escolas da rede pública estadual de ensino a contar da data dessa
divulgação, cuja ordem de Classificação final  constante nos itens 1 e 1.1 

Acaraú, 04 de março de 2022
                                              

                             
                         _______________________________                       

                                                Iaracy Ferreira
                                                 Diretora Escolar 


