EDITAL IEMA Nº 03, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018
O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, considerando
as disposições contidas nas Leis Complementares 698/2013 e suas alterações e
640/2012 e suas alterações, torna pública a realização do Processo de Promoção por
Seleção – ciclo 2017, para os servidores das Carreiras: Agente de
Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos e Técnico em
Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, mediante as condições
estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A promoção é a passagem do Servidor Público Efetivo de uma classe para a
outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio de seleção.
1.2. A promoção será realizada mediante as condições estabelecidas neste edital e
dependerá de participação do servidor, por meio de inscrição voluntária.
1.3. Os servidores aptos a concorrerem à promoção por seleção – ciclo 2017 são os
constantes nos anexos I e II deste edital.
1.4. Deverão ser observados todos os casos de impedimento de participação na
promoção por seleção.
2. DOS REQUISITOS
2.1. Para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá preencher os seguintes
requisitos:
2.1.1. Permanência na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos de efetivo exercício, salvo em caso de decisões judiciais.
2.1.2. Ter 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos termos do
artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.
2.1.3. Os servidores nomeados pelo certame referente ao Edital nº 01/2004, poderão
concorrer a 2ª promoção, nos termos do art. 19 da LC 698/13 desde que atendam
aos requisitos:
2.1.3.1. Permanência na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 2 (dois)
anos de efetivo exercício a contar da data de provimento da primeira promoção.
2.1.3.2. Ter no mínimo 2 (duas) avaliações de desempenho individual válidas, nos
termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.
2.2. Não poderá concorrer à promoção por seleção o servidor que tiver se afastado
de seu cargo no interstício de promoção até a homologação do resultado final, em
virtude de:
2.2.1. Penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 46/94);
2.2.2. Licença para trato de interesses particulares;
2.2.3. Prisão, mediante sentença transitada em julgado;
2.2.4. Afastamento para atividade fora do Poder Executivo Estadual;

2.2.5. Afastamento para exercício de mandato eletivo, nos termos do artigo 38 da
Constituição da República Federativa do Brasil.
3. DAS VAGAS
3.1. O orçamento disponível para a promoção por seleção é de 2,5% calculado nos
termos da Portaria nº 292-S publicada em 02/06/17.
3.2. O número de vagas de acordo com o orçamento disponível de 2,5% (dois e meio
por cento) e 50% (cinquenta por cento) dos aptos, por carreira, são as constantes
nas tabelas abaixo:

CLASSE I
CARREIRA

CLASSE II

Nº
VAGAS
2,5%

Nº
VAGAS
50%

Nº
VAGAS
2,5%

Nº
VAGAS
50%

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

22

17

10

06

TECNICO EM DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

-

-

6

2

3.3. Após o cálculo do percentual 2,5% (dois e meio por cento) e de 50% (cinquenta
por cento) dos servidores aptos de cada carreira, será utilizado, por representar
maior número de vagas, o constante na tabela abaixo:

Nº DE VAGAS
CARREIRA

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS
HÍDRICOS
TECNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS
HÍDRICOS

CLASSE
I

CLASSE
II

22

10

-

6

4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
4.1. Para a pontuação na promoção por seleção serão considerados os
critérios abaixo:
4.1.1. Avaliação de desempenho individual;
4.1.2. Participação em atividade de capacitação e qualificação profissional;
4.1.3. Atuação não remunerada em comissão, comitê ou conselho e instrumentos
congêneres;

4.1.4. Atuação não remunerada na gestão e fiscalização de contrato, convênios e
instrumentos congêneres;
4.1.5. Publicação ou apresentação de trabalho científico/técnico, premiação de
projetos e premiação INOVES.
4.1.6. Desconto por falta injustificada.
4.2. Avaliação de Desempenho Individual
4.2.1. Para o processo de promoção por seleção será considerada a média aritmética
resultante do conjunto de avaliações de desempenho individual do servidor,
realizadas no interstício promocional.
4.3. Atividades de capacitação e qualificação profissional.
4.3.1. Será considerada a participação em atividade de capacitação e qualificação
profissional, desde que atenda os seguintes critérios:
4.3.1.1. Os cursos de longa duração, com mais de 360 (trezentas e sessenta) horas,
reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC, que tenham correlação com as
atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função
gratificada.
4.3.1.1.1. Os cursos de especialização, mestrado e doutorado realizados pelo
servidor antes do ingresso na respectiva carreira serão considerados somente na
primeira promoção, e desde que o conteúdo programático apresente correlação com
as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função
gratificada.
4.3.1.1.2. Os cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior serão
aceitos desde que o certificado ou diploma seja revalidado por instituição de ensino
superior no Brasil.
4.3.1.2. As capacitações e qualificações de curta duração, de pelo menos 8 (oito)
horas, validadas quanto ao reconhecimento pelo mercado e quanto à correlação com
as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função
gratificada.
4.3.1.3. As capacitações e qualificações de curta duração, oferecidas pela Escola de
Serviço Público do Espírito Santo - ESESP, validadas quanto à correlação com as
atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função
gratificada.
4.3.1.4. As capacitações e qualificações de curta duração, de pelo menos 8 (oito)
horas, oferecidas por Órgão/Entidades das Esferas Municipal, Estadual ou Federal,
validadas quanto à correlação com as atribuições do cargo efetivo do servidor, ou do
cargo em comissão ou da função gratificada.
4.3.1.5. Os certificados de cursos de curta duração, realizados no exterior somente
serão aceitos com tradução juramentada.
4.3.2. O limite máximo para a soma da pontuação em capacitação e qualificação é
de 100 (cem) pontos por interstício promocional.
4.3.3. Somente serão pontuados os comprovantes de aprovação ou realização de
cursos datados no período abrangido pelo interstício promocional.
4.3.4. A pontuação das capacitações e qualificações de curta duração está limitada à
realização de 160 (cento e sessenta) horas por ano.
4.3.5. Os títulos apresentados para posse do servidor como requisito de ingresso não
serão pontuados para fins de promoção.

4.3.6. A pontuação a ser considerada para fins de capacitação e qualificação
profissional é a constante da tabela abaixo:

Carreira com
requisito de ensino
superior

Carreira com
requisito inferior
ao ensino superior

Curso Nível Médio, Médio
Técnico, Pós Médio Técnico e
Sequencial

----

15 pontos

Graduação – Licenciatura ou
Tecnólogo

20 pontos

30 pontos

Graduação Bacharelado

40 pontos

60 pontos

Pós- Graduação lato sensu à
distância com carga horária
mínima de 360 h.

30 pontos

30 pontos

Pós- Graduação lato sensu
presencial com carga horária
mínima de 360 h.

30 pontos

30 pontos

Pós- Graduação strictu sensu
(Mestrado Profissional,
Mestrado, Doutorado ou PósDoutorado).

60 pontos

60 pontos

Capacitação e qualificações de
curta duração

0,1 ponto por hora

0,1 ponto por hora

Curso adicional ao
apresentado ao ingresso

4.4. Atuação não remunerada em comissão, comitê, conselho e instrumentos
congêneres
4.4.1. Será considerada no processo de promoção por seleção a atuação não
remunerada em comissão, comitê, conselho e instrumentos congêneres, que tenham
sido instituídos por Lei ou Decreto.
4.4.2. O limite máximo para a soma da pontuação em atuação não remunerada em
comissões, comitês, conselhos e instrumentos congêneres, é de 100 (cem) pontos
por interstício promocional, sendo limitado a 20 (vinte) pontos por ano.
4.4.3. Não serão pontuados períodos inferiores a 06 (seis) meses para atuação
permanente em comissão, comitê, conselho e instrumentos congêneres.
4.4.4. Somente será considerada a atuação não remunerada em comissão, comitê,
conselho e instrumentos congêneres, desempenhada durante o interstício
promocional.
4.4.5. A pontuação a ser considerada para fins de atuação não remunerada em
comissão, comitê, conselho e instrumentos congêneres é a constante da tabela
abaixo:

Temporalidade do
Grupo de trabalho

Atuação

Pontuação
10 pontos a cada seis meses de
participação

Titular
Permanente
Suplente

5 pontos a cada seis meses de participação

Titular

10 pontos por ingresso

Não Permanente
Suplente

5 pontos por ingresso

4.5. Atuação não remunerada em gestão e fiscalização de contratos,
convênios e instrumentos congêneres.
4.5.1. Serão consideradas no processo de promoção por seleção as atuações não
remuneradas em gestão e fiscalização de contratos, convênios e instrumentos
congêneres previstos em Lei.
4.5.2. O limite máximo para a soma da pontuação em atuação não remunerada em
gestão e fiscalização de contratos, convênios e instrumentos congêneres é de 100
(cem) pontos por interstício promocional, sendo limitado a 20 (vinte) pontos por ano.
4.5.3. Não serão pontuados períodos inferiores a 06 (seis) meses para atuação não
remunerada em gestão e fiscalização de contratos, convênios e instrumentos
congêneres previstos em lei, com duração igual ou superior a 1 (um) ano.
4.5.4. Somente será considerada a gestão e fiscalização de contratos, convênios e
instrumentos congêneres previstos em Lei, desempenhada durante o interstício
promocional.
4.5.5. A pontuação a ser considerada para fins de atuação não remunerada em
gestão e fiscalização de contratos, convênios e instrumentos congêneres previstos
em Lei é a constante da tabela abaixo:

Duração

Atuação
Titular

Igual ou superior a um
ano
Suplente
Titular

Pontuação
10 pontos a cada seis meses de
participação
5 pontos a cada seis meses de
participação
10 pontos por ingresso

Inferior a um ano
Suplente

5 pontos por ingresso

4.6. Publicação ou apresentação de trabalhos científicos/técnicos,
premiação ou classificação no INOVES e Premiação de Projetos.
4.6.1. Será considerada, para fins de promoção por seleção, a publicação e
apresentação de trabalho científico/técnico, a premiação ou classificação no INOVES
e a premiação de projetos em que o servidor tenha participação efetiva na elaboração

e/ou desenvolvimento, desde que apresente correlação com as atribuições do cargo
efetivo do servidor, ou do cargo em comissão ou da função gratificada.
4.6.2. Somente serão pontuados os trabalhos científicos/técnicos que tenham a
qualidade devidamente aferida pela Qualis – CAPES.
4.6.3. Somente será considerada a publicação e apresentação de trabalho
cientifico/técnico, a premiação ou classificação no INOVES e a premiação de projetos,
que ocorrer durante o interstício promocional.
4.6.4. O limite máximo para a soma da pontuação em premiação no INOVES,
premiação de projeto e publicação e apresentação de trabalhos científicos/técnicos é
de 100 (cem) pontos por interstício promocional.
4.6.5. A pontuação a ser considerada para fins de Publicação ou apresentação de
trabalhos científicos/técnicos, premiação ou classificação no INOVES e Premiação de
Projetos é a constante da tabela abaixo:

Categoria

Pontuação

Publicação ou Apresentação de Trabalho Científico/Técnico

30 pontos

INOVES – Finalista

30 pontos

INOVES – Semifinalista

20 pontos

INOVES – Concorrente Elegível

10 pontos

Projeto premiado

30 pontos

4.7. Desconto por falta injustificada.
4.7.1. Será descontado da pontuação final da promoção por seleção 1 (um) ponto
por falta injustificada do servidor ocorrida no período do interstício promocional.
4.7.2. Serão consideradas faltas injustificadas aquelas não abonadas e não previstas
nos artigos 30, 57 e 122 da Lei Complementar nº 46/94.
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS CRITÉRIOS DE
PONTUAÇÃO
5.1. Para realizar a inscrição e concorrer à promoção por seleção ciclo 2017, o
servidor deverá obrigatoriamente utilizar:
a) a documentação que estiver devidamente registrada e atualizada no Sistema de
Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo - SIARHES, nos termos da
Portaria 02-R publicada em 24/03/17;
b) O Formulário de Inscrição para Promoção por Seleção (FIPS) que será
disponibilizado pela Coordenação de Gestão de Pessoas através do e-mail
promocao@iema.es.gov.br, ou pessoalmente (neste caso o candidato deverá estar
munido de pen drive ou dispositivo similar).
5.2. O FIPS será entregue já preenchido com as informações do servidor;

5.3. Apenas serão validados pela CPPS os itens elencados no FIPS que estejam
cadastrados no SIARHES;
5.4. No FIPS constarão apenas os itens atualizados e que se encontram dentro do
interstício promocional, salvo nos casos abrangidos pelo item 4.3.1.1.1. deste edital;
5.5. O servidor deverá acessar o portal do servidor www.servidor.es.gov.br e verificar
em suas informações cadastrais se toda a documentação referente aos critérios de
pontuação com os quais pretende pontuar no ciclo de 2017, encontram-se
devidamente registradas e atualizadas e constantes no FIPS;
5.6. Todos os comprovantes referentes aos critérios de promoção relacionados no
item 4 (quatro) deste edital, pendentes de registro ou atualização, deverão ser
submetidos à Unidade de Recursos Humanos do órgão/entidade que o servidor
estiver alocado, impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 16 de março de 2018.
Após esse prazo, o servidor não poderá entregar nenhum tipo de documentação para
compor o processo de promoção ciclo 2017. Os comprovantes a serem entregues na
Unidade de Recursos Humanos devem estar nos termos da Portaria nº 02-R publicada
em 24/03/17.
5.7. Caso haja atualização, alteração ou inclusão de registros para fins de Promoção
por Seleção no Portal do Servidor, um novo FIPS deverá ser solicitado à Coordenação
de Gestão de Pessoas;
5.8. É responsabilidade do servidor solicitar o FIPS e conferir se as informações nele
contidas estão de acordo com os registros no Portal do Servidor. Em caso de dúvidas
sobre o FIPS, o servidor deverá entrar em contato com a Coordenação de Gestão de
Pessoas até às 15:00 horas do dia 16 de março de 2018 para que sejam realizados
os devidos ajustes.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. A inscrição do servidor para concorrer à promoção por seleção implicará o
conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital
e na Lei Complementar n° 640/12 e suas alterações em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
6.2. O servidor público apto a concorrer à promoção por seleção deverá
obrigatoriamente, a contar da data de início das inscrições:
6.2.1. Selecionar no Formulário de Inscrição para Promoção por Seleção – FIPS os
itens que deverão compor o seu Processo de Promoção por Seleção ciclo 2017, com
base nas informações cadastrais devidamente registradas e disponíveis no Portal do
Servidor.
6.2.2. Realizar a inscrição no processo de promoção por seleção enviando e-mail à
promocao@iema.es.gov.br, contendo em anexo dois arquivos:
a) Formulário de Inscrição para a Promoção por Seleção – FIPS, com os itens
selecionados, em formato “xlsx” (Excel);
b) Formulário de Inscrição para a Promoção por Seleção – FIPS, com os itens
selecionados, em formato PDF com todas as páginas rubricadas, datado e assinado
pelo servidor no local indicado;
6.3. A data de início e término das inscrições será publicada após análise dos recursos
dos servidores aptos/inaptos.
6.4. A documentação pessoal que deverá compor o processo de promoção é a
constante do item 4 (quatro), dos critérios de pontuação, constante neste edital.

6.5. Somente serão considerados os documentos devidamente registrados no
sistema de gestão de pessoas – SIARHES e listados pelo servidor no Formulário de
Inscrição para Promoção por Seleção - FIPS, no ato da inscrição.
6.6. Não serão aceitas inscrições e/ou complementações de documentos fora do
prazo de inscrição.
7. DO RESULTADO
7.1. A pontuação para promoção por seleção será apurada segundo a fórmula:
Tfp = (Mp1 x 0,50 + Tp1 x 0,34 + Tp2 x 0,08 + Tp3 x 0,08) – Tf + (Ti x
0,05)
Mp1 = Média aritmética das avaliações de desempenho individuais;
Tp1 = Total de pontos em capacitação e qualificação;
Tp2 = Total de pontos em atuação não remunerada em comissões, comitês
ou conselhos;
Tp3 = Total de pontos em gestão e fiscalização de contratos/convênios;
Tf = Total de faltas injustificadas no interstício promocional;
Ti = Total de pontos na publicação e apresentação de trabalho
científico/técnico, da premiação ou classificação no INOVES e da premiação
de projetos;
Tfp = Total final de pontos.
7.2. Não será considerado número fracionado, arredondando-se para cima se o
algarismo da primeira casa decimal for igual ou superior a cinco.
7.3. Após a apuração da promoção por seleção será publicado resultado preliminar
contendo relação nominal de todos os servidores que concorreram no ciclo
promocional, ordenados por valores decrescentes das notas finais do processo de
promoção, observados os critérios de desempate deste edital.
7.4. A homologação do resultado final será feita por carreira.
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Para fins de desempate no processo de promoção por seleção serão apurados,
sucessivamente:
8.1.1. A maior média obtida nas avaliações de desempenho individual, no interstício
promocional.
8.1.2. A maior pontuação obtida em atividades de capacitação e qualificação
profissional.
8.1.3. A maior pontuação obtida em comissão, comitê, conselho e instrumentos
congêneres não remunerados, no interstício promocional.
8.1.4. A maior pontuação obtida em gestão e fiscalização de contratos, convênios e
instrumentos congêneres previstos em Lei, no interstício promocional.

8.1.5. O maior número de dias efetivamente trabalhados, nos termos do artigo 166
da Lei Complementar nº 46/94.
8.1.6. O maior tempo de serviço na carreira.
9. DOS RECURSOS
9.1. O servidor poderá interpor os seguintes recursos à Comissão Permanente de
Promoção por Seleção – CPPS:
9.1.1. Recurso referente aptidão – relativo à lista de aptos a concorrerem no processo
de promoção por seleção. Prazo 7 (sete) dias consecutivos a contar da data da
publicação deste edital.
9.1.2 Recurso referente a questões objetivas – relativo à documentação efetivamente
entregue na unidade de recursos humanos, mas que o servidor não conseguiu utilizar
ao realizar a inscrição. Prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data da
publicação do edital de inscrição.
9.1.3. Recurso referente ao resultado preliminar – relativo à publicação do resultado
preliminar. Prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data da publicação
do edital do resultado preliminar.
9.2. O servidor deverá fazer o recurso por meio do formulário Recurso de Avaliação
para a Promoção por Seleção - RAPS.
9.3. O recurso deverá ser entregue no protocolo do IEMA, através de formulário
próprio e direcionado a Comissão Permanente de Promoção por Seleção – CPPS.
9.4. O recurso deverá ser decidido no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados do seu recebimento, admitida apenas uma prorrogação por igual período.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. As correlações exigidas nesse edital serão feitas pela Comissão Permanente de
Promoção por Seleção - CPPS.
10.2. Somente será considerada para a promoção por seleção a documentação
previamente cadastrada e atualizada no sistema SIARHES pela Unidade de Recursos
Humanos.
10.3. Serão considerados os pontos referentes a cada critério estabelecido no item 4
deste edital, implementado dentro do interstício promocional, conforme estabelecido
em Lei, exceto o estabelecido no item 4.3.1.1.1.
10.4. Os pontos referentes aos critérios promocionais serão computados no ano em
que se implementar o direito, exceto o estabelecido no item 4.3.1.1.1.
10.5. Na impossibilidade de comparecimento do servidor no período de inscrição,
serão aceitos os documentos entregues por procurador, mediante apresentação do
documento de identidade original do procurador e de procuração simples do
interessado com firma devidamente reconhecida, acompanhada de cópia legível do
documento de identidade do servidor.
10.6. Serão de inteira responsabilidade do servidor as informações prestadas por seu
procurador no ato da inscrição, bem como a entrega da documentação na data
prevista no edital, arcando o servidor com as consequências de eventuais erros de
seu representante.
10.7. A pontuação final da promoção por seleção é de 100 (cem) pontos por
interstício promocional.

10.8. A pontuação excedente ao limite anual estabelecido nos critérios de pontuação
não será reaproveitada.
10.9. Os prazos serão computados excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia
do vencimento.
10.10. A homologação do resultado final será publicada no Diário Oficial do Estado
após a conclusão do processo de promoção por seleção com vigência conforme
estabelecido na Lei Complementar 698/13.

Cariacica, 28 de fevereiro de 2018.
Jader Mutzig Bruna
Diretor Presidente

ANEXO I
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSE I
Nº
Funcional

Nome

CLASSE II
Nº
Funciona
l

Nome

2889188

ANTONIO CESAR RANGEL CARNEIRO 2785692

ALINE KELLER SERAU

2807963

ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

2787440

ANANDA BERMUDES COUTINHO

3316602

CLAUDIA DE ALMEIDA SAMPAIO

2791765

FERNANDO MACHADO TONANI

2891344

COSME DAMIAO VALIM CARVALHO

2791790

FLAVIA KARINA RANGEL DE GODOI

3059618

DANIELA HARUMI TOGAWA

545846

FLAVIA SIQUEIRA LOPES

2656221

DEVAIR VIAL BRZESKY

2792117

GEOVANE SARTORI

3156850

EMILSON MOREIRA DA FRAGA

388790

GIULIANNA CALMON FARIA

2847680

FERNANDA SOARES BENVINDO

2793202

JESSE DIAS MONTEIRO

2940400

FREDERICO PEREIRA PINTO

2533197

MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO

2962195

GEORGES MITROGIANNIS COSTA

2797267

RENATA SOARES RAMALHO
FERNANDES

2941899

GERALDO CARDOSO MALTA

2799057

TAINAN BEZERRA OLIVEIRA

2947900

GLAUCIA MIRIAN LEPAUS

2798484

VIVIANE DA SILVA PAES

3094057

GUSTAVO FRANCISCO SOUZA DOS
SANTOS RODRIGUES

3216284

HUGO ALVES DE MATOS SILVA

3304809

JOAO OTAVIO BACHEGA

602179

JOSE ROBERTO JORGE

3171027

JULIO DEMUNER FERREIRA

2669447

LOHAINE JARDIM BARBOSA

3307468

LORENA SANTOS PEREIRA

3312755

MARCELO DEOTI E SILVA

3317820

MARIA BEATRIZ MATTAR VILLELA
RESENDE

2806991

PAULO ROBERTO NONNENMACHER

2845539

PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE

3687961

PEDRO RONCHI

2954257

REGINALDO COSTA DE SOUZA

3303284

RODRIGO AFONSECA GUIMARAES

2797879

RODRIGO HEMERLY

3060870

SANDRO RODRIGO ANICETO DE
SOUZA

2837668

SERGIO MARTINS FILHO

2798875

ULISSES LOUZADA MANTOVANI

3303268

WESLEI PERTEL

2611139

WILSON SOARES FERREIRA

2628341

YGO SILVESTRE DE DEUS

ANEXO II
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E RECURSOS
CLASSE II
Nº
FUNCIONAL

Nome

2843625

LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA

2785285

MANOEL CARLOS NUNES JUNIOR

2798280

TARCILEY GONÇALVES DE SÃO JOSÉ

