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O Instituto Mineiro Educar & Sorrir - IMESO, torna público conforme o cronograma, o 

deferimento e indeferimento de nomes que não constam na listagem de inscritos do dia 

12/03/2021, conforme a seguir: 

 

01. GISLANE APARECIDA ROSA COELHO – INSCRIÇÃO nº 227 

Solicitou o pedido de isenção para a vaga “40- Agente Comunitário de Saúde- ACS PSF Centro 

e Comunidades Rurais de Berilo PSF”, mas ela anulou a inscrição. Fez nova inscrição para a 

vaga “51 - Auxiliar de Serviços gerais BERILO” e não pagou. 

Mantem-se a candidata na vaga 40, pois é onde consta o pedido de isenção. 

Recurso INDEFERIDO 

 

02. LEONARDO GOMES VIANA – INSCRIÇÃO nº 236 

O candidato solicitou a isenção para a vaga "18- Agente de Programa Social-Programa Criança 

Feliz- Cras Berilo" que foi deferido, o candidato anulou a inscrição. Depois fez nova inscrição 

para a vaga "6- Oficial Administrativo - Gabinete" só que dessa vez sem solicitar o pedido de 

isenção, sendo assim ele teria que ter pago o boleto. 

Mantem-se o candidato na vaga 18, pois é onde consta o pedido de isenção. 

Recurso INDEFERIDO 

 

03. MARCOS CARLOS ROCHA FERREIRA – INSCRIÇÃO nº 1196 

O nome do candidato consta na Fls. 21 da Lista Geral de candidatos, inscrito na vaga 51 - 

Auxiliar de Serviços gerais BERILO.  

 

Recurso INDEFERIDO 

 

04. VICENTE ASSIS DO AMARAL – INSCRIÇÃO nº 498 

O nome do candidato consta na página 23 da lista geral de candidatos, inscrito na vaga 56 - 
Motoristas – CNH D - Berilo.  

 

Recurso INDEFERIDO 
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05. CELIANE SANTOS FERREIRA GUIDO – INSCRIÇÃO nº 715 

A candidata realizou o pagamento para a vaga "27 - Professor de Educação Básica, para 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental P-1” que foi deferido, o candidato 

anulou a inscrição. Depois fez nova inscrição para a vaga "36 - Pedagogo(a)" só que dessa vez 

não realizando o pagamento. 

Mantem-se a candidata na vaga 27, pois é onde consta o pagamento do boleto.  

Recurso INDEFERIDO 

 

06. WANDYMAR GONÇALVES SANTOS – INSCRIÇÃO nº 501 

O candidato realizou o pagamento para a vaga "64 - Técnico em Enfermagem PSF BERILO E 

HOSPITAL” que foi deferido, o candidato anulou a inscrição. Depois fez nova inscrição para a 

vaga "62 - Técnico em Enfermagem ESF SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ (ALTO BRAVO)" só 

que dessa vez não realizando o pagamento.   

Mantem-se o candidato na vaga 64, pois é onde consta o pagamento do boleto.  

Recurso INDEFERIDO 

 

07. EDSON ALVES TEIXEIRA – INSCRIÇÃO nº 847 

O candidato realizou o pagamento para a vaga "7- Auxiliar de Serviços Gerais - Sede” que foi 

deferido, o candidato anulou a inscrição. Depois fez nova inscrição para a vaga “7- Auxiliar de 

Serviços Gerais - Sede" só que dessa vez não realizando o pagamento.    

Pedido foi INDEFERIDO 

 

 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2021 

 

 

Equipe IMESO 

contatoimeso@gmail.com 

 

 

 


