
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VOLTA RED ONDA-RJ
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO DE PERITOS

PROCESSO 10073.720119/2020-54

A  COMISSÃO  DE  CREDENCIAMENTO  E  SELEÇÃO  DE  PERITOS,  constituída  pela

Portaria  DRF/VRA/RJ  nº  027,  de  14  de  novembro  de  20 19,  publicada  no

Boletim  de  Serviço  RFB  226  de  26  de  novembro  de  201 9,  alterada  pela

Portaria DRF/VRA/RJ nº 05 de 30 de janeiro de 2020,  publicada no Boletim

de Serviço RFB nº 22 de 31 de janeiro de 2020,reuni u-se para análise dos

documentos apresentados no processo seletivo de can didatos a peritos que

serão credenciados, sem vínculo empregatício, para atuar, no período de 2

(dois)  anos  contados  da  publicação  do  ato  de  creden ciamento  no  Diário

Oficial da União (DOU), na perícia para identificaç ão e quantificação de

mercadorias importadas ou a exportar na jurisdição da DRF Volta Redonda-

RJ, cujo edital foi publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União de 03

de fevereiro de 2020, e na edição de mesma data do Jornal Diário do Vale,

ex vi do art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 1.800, de  21 de março de

2018.  Foram analisados  os  documentos  dos  seguintes  candidatos: RONALDO

VIEIRA  CRUZ  –  Aeronáutica  –  requerimento  acompanhado  de  69  fol has  –

habilitado.  Nota  final  7,6.  Classificado  dentro  das  Vagas  disponíveis;

FAUSTO IVAN BARBOSA – Aeronáutica - requerimento acompanhado de 32 folhas

– habilitado. Nota final 7,1. Classificado dentro d as vagas disponíveis;

GABRIEL  GONÇALVES  PESSOA  DE  CASTRO –  Automobilística  –  requerimento

acompanhado  de  39  folhas  –  habilitado.  Nota  final  4 ,8.  Classificado

dentro das Vagas disponíveis;  MIGUEL ÂNGELO MIRANDA –  Automobilística –

requerimento  acompanhado  de  25  folhas  –  habilitado.  Nota  final  4,5.

Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  FAUSTO  IVAN  MIRANDA  –

Automobilística – requerimento acompanhado de 32 fo lhas – não habilitado .

Não  comprovou  experiência  mínima  de  dois  anos  de  at uação  na  área

pretendida ;  RONALDO  VIEIRA  DA  CRUZ  –  Automobilística  –  requerimento

acompanhado  de  56  folhas  -  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência

mínima  de  dois  anos  de  atuação  na  área  pretendida;  SÉRGIO  HENRIQUE

FIDELIS DE OLIVEIRA –  Automobilística  –  requerimento  acompanhado de  56

folhas -  habilitado.  Nota final  2,7.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;  ALIVAL  PASCHOALIN  MARTINS  DE  OLIVEIRA  –  Automobilística  –

requerimento acompanhado de 16 folhas – habilitado.  Nota final 1,5.  Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  ELCINO  DEL  PENHO  JUNIOR –

Automobilística – requerimento acompanhado de 45 fo lhas – não habilitado.

Não comprovou experiência mínima na área pretendida ;  VAGNER VANDERLEI DE



OLIVEIRA – Automobilística – requerimento acompanhado de 45 fo lhas – não

habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  áre a  pretendida;  HUGO

VICENTE DA SILVA  – Automobilística – requerimento apresentado em fo rmato

digital  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área

pretendida;  JUVENAL DE CARVALHO SAMPAIO – Automobilística – requerimento

acompanhado  de  25  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  MÁRCIO  TILLY  MOUTINHO  DA  SILVA  –

Automobilística  –  requerimento  apresentado  em  forma to  digital  –  não

habilitado.  Não  comprovou  experiência  na  área  prete ndida;  LUIZ  AURÉLIO

ALONSO – Demais Produtos e Preparações da Indústria Químic a – apresentou

requerimento  em  formato  digital  –  habilitado.  Nota  final  9,1.

Classificado dentro das vagas disponíveis; ANTÔNIO RODRIGUES TACIDELLLI –

Demais  Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  26  folhas  –  habilitado.  Nota  final  7,5.

Classificado dentro das vagas disponíveis; JULIANA RANGEL DO NASCIMENTO –

Demais  Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  48  folhas  –  habilitado.  Nota  final  7,5.

Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  ELIANE  SIQUEIRA  RAZZOTO  –

Demais  Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apresentou

requerimento acompanhado de 33 folhas – habilitado.  Nota final 5,2.  Não

classidicado  dentro  das  vagas  disponíveis;  CAROLINA  TOMAZ  MACHADO –

Demais  Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apresentou

requerimento acompanhado de 18 folhas – habilitado.  Nota final 4,6. Não

classificado dentro das vagas disponíveis; FERNANDA DAVI MARQUES – Demais

Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apres entou  requerimento

acompanhado  de  13  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  ADRIANA  DE  SOUZA  FORSTER  ARAÚJO –  Demais

Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apres entou  requerimento

acompanhado de 25 folhas – habilitado. Nota final 4 ,0. Não classificado

dentro  das  vagas  disponíveis;  ALEXANDRE  PEREIRA  DE  SOUZA –  Demais

Produtos  e  Preparações  da  Indústria  Química  –  apres entou  requerimento

acompanhado de 20 folhas – habilitado. Nota final 4 ,0. Não classificado

dentro das vagas disponíveis; ÁTILA SANTANA DA SILVA  – Demais Produtos e

Preparações da Indústria Química – apresentou reque rimento acompanhado de

23 folhas – habilitado. Nota final 4,0. Não classif icado dentro das vagas

disponíveis;  ABIATAR PICOLI  CARDOSO –  Demais  Produtos  e  Preparações  da

Indústria  Química  –  apresentou  requerimento  acompan hado de  36  folhas  –

habilitado.  Nota  final  3,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas



disponíveis;  ROBERTO  RAYA  DA  SILVA –  Elétrica/Eletrônica/Computação  –

requerimento  apresentado  em  formato  digital  –  habil itado.  Nota  final

12,0. Classificado dentro das vagas disponíveis; SÉRGIO DE CAMPOS GOMES –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  requerimento  apres entado  em  formato

digital  –  habilitado.  Nota  final  10,0.  Classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  JOSÉ RICARDO GUEDES FREI – Elétrica/Eletrônica/Computação –

requerimento  acompanhado  de  94  folhas  –  habilitado.  Nota  Final  9,0.

Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  JOSÉ  CARLOS  SENCINI –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  requerimento  apres entado  em  formato

digital – habilitado. Nota final 8,0. Não classific ado dentro das vagas

disponíveis; EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA – Elétrica/Eletrônica/Computação –

requerimento apresentado em formato digital – habil itado. Nota final 7,0.

Não classificado dentro das vagas disponíveis;  STRAUSS CUNHA CARVALHO –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  requerimento  acomp anhado  de  13  folhas.

Nota  final  7,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas  d isponíveis;  GUSTAVO

FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES – Elétrica/Eletrônica/Computação requerimento

acompanhado de 21 folhas – habilitado. Nota final 6 ,0. Não classificado

dentro  das  vagas  disponíveis;  RUI  BARBOSA  BOANOVA –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  requerimento  apres entado  em  formato

digital – habilitado. Nota final 6,0. Não classific ado dentro das vagas

disponíveis;  FLAUBER DE ALVARENGA NOBRE – Elétrica/Eletrônica/Computação

– requerimento acompanhado de 36 folhas – habilitad o. Nota Final 5,5. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  VITOR  TOMAZ  DE  AQUINO –

Elétrica/Eletrônica/Computação – requerimento acomp anhado de 42 folhas –

habilitado.  Nota  final  5,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;   LUID BOMFIM SACRAMENTO –  Elétrica/Eletrônica/Computação –

requerimento  acompanhado de  68  folhas  –  não  habilit ado.  Não  apresentou

certidão  de  regularidade  dos  tributos  federais  de  c ompetência  da

Secretaria da Receita Federal. Não apresentou Certi dão de regularidade do

imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS; GIOVANI LOPES DA SILVA

– Elétrica/Eletrônica/Computação requerimento acomp anhado de 32 folhas -

habilitado.  Nota  final  3,9.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  VANESSA  PORTELA  LEMOS –  Elétrica/Eletrônica/Computação

-requerimento acompanhado de 40 folhas – habilitado . Nota final 3,2. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  RAFAEL  BRANDÃO  E  SILVA –

Elétrica/Eletrônica/Computação – requerimento acomp anhado de 12 folhas –

não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área  pretendida;

ANDERSON  ANTÔNIO  VIEIRA –  Elétrica/Eletrônica/Computação  –  apresentou



requerimento  acompanhado  de  36  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima na área pretendida.  EDÍSIO ALVES DE AGUIAR JUNIOR  –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  apresentou  requeri mento  acompanhado  de

27  folhas  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiênc ia  mínima  na  área

pretendida;  ELTON  ELLER  MARTINS –  Elétrica/Eletrônica/Computação  –

apresentou requerimento acompanhado de 40 folhas – habilitado. Nota final

1,6.  Não  classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  RODRIGO ORNELAS DE

ALMEIDA –  Elétrica/Eletrônica/Computação  –  apresentou  requ erimento

acompanhado  de  19  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  PEDRO  HENRIQUE  GUEDES  VIANA  E  SILVA –

Elétrica/Eletrônica/Computação -apresentou requerim ento acompanhado de 09

folhas  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área

pretendida.  Não  apresentou  Certidão  de  regularidade  do  imposto  sobre

serviços  de  qualquer  natureza  –  ISS;  KELLY  CRISTINA  THOMAZ  VALADÃO

FERREIRA –  Elétrica/Eletrônica/Computação  –  apresentou  requ erimento

acompanhado  de  19  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida.  RENAN  GUILHERME  GOMES –

Elétrica/Eletrônica/Computação  –  apresentou  requeri mento  acompanhado  de

13  folhas  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiênc ia  mínima  na  área

pretendida;  ROBERTO RAYA DA SILVA – Equipamentos Médicos – requerimento

apresentado em formato digital – habilitado. Nota F inal 4,0. Classificado

dentro das vagas disponíveis; .  EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA – Equipamentos

Médicos – requerimento apresentado em formato digit al – não habilitado.

Não comprovou  experiência  mínima na  área  pretendida .  RAFAEL FURTADO DE

PAIVA – Equipamentos Médicos – apresentou requerimento a companhado de 22

folhas – habilitado.  Nota final  3,4.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;  RUI  BARBOSA  BOANOVA –  Equipamentos  Médicos  –  requerimento

apresentado  em  formato  digital  –  não  habilitado.  Nã o  comprovou

experiência mínima na área pretendida; GABRIEL GONÇALVES PESSOA DE CASTRO

– Equipamentos Médicos – apresentou requerimento ac ompanhado de 29 folhas

–  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima na  área  pretendida;

MARCELUS  PAULO  CRUZ  DA  SILVA –  Equipamentos  Médicos  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  26  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência mínima na área pretendida;  NEIDE MARA DE MENEZES EPIFÂNIO –

Farmácia – apresentou requerimento acompanhado de 3 9 folhas – habilitado

– Nota final 6,0. Classificado dentro das vagas dis poníveis;  ARTHUR LUIZ

CORRÊA –  Farmácia  –  apresentou  requerimento  acompanho  de  32  folhas  –

habilitado.  Nota  final  6,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas



disponíveis.  VINÍCIUS  BICALHO  DA  SILVA  –  Farmácia  –  apresentou

requerimento acompanhado de 33 folhas – habilitado.  Nota final 4,0. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;   RUBEM  SÉRGIO  DE  FREITAS

MARASSI – Farmácia – apresentou requerimento acompanhado d e 15 folhas –

não habilitado. Não apresentou Certidão de regulari dade do imposto sobre

serviços  de  qualquer  natureza  –  ISS;  BRUNA  PEREIRA  DA  SILVEIRA  –

Farmácia- apresentou requerimento acompanhado de 17  folhas – habilitado.

Nota  final  2,3.  Não  classificado  dentro  das  vagas  d isponíveis;  T HAIANA

PICHERI VITORINO  – Farmácia – apresentou requerimento acompanhado d e 20

folhas  –  não  habilitado.  Não  apresentou  Certidão  de  regularidade  do

imposto  sobre  serviços  de  qualquer  natureza  –  ISS.  Não  apresentou

certidão  de  regularidade  dos  tributos  federais  de  c ompetência  da

Secretaria da Receita Federal; RENATA DOS SANTOS DE OLIVEIRA – Farmácia –

apresentou  requerimento  acompanhado de  21  folhas  –  não  habilitada.  Não

apresentou  experiência  mínima  na  área  pretendida;  J UVENAL  DE  CARVALHO

SAMPAIO – Mecânica – apresentou requerimento acompanhado d e 25 folhas –

habilitado. Nota Final  11,0.  Classificado dentro da s vagas disponíveis;

FÁBIO  CAMPOS  FATALLA –  Mecânica  –  apresentou  requerimento  em  formato

digital  –  habilitado.  Nota  final  11,0.  Classificado  dentro  das  vagas

disponíveis; ELCINO DEL PENHO JUNIOR – Mecânica – apresentou requerimento

acompanhado  de  45  folhas  –  habilitado.  Nota  final  1 0,5.  Classificado

dentro das vagas disponíveis; RONALDO VIEIRA CRUZ – Mecânica – apresentou

requerimento acompanhado de 56 folhas – habilitado.  Nota final 9,0. Não

classificado dentro das vagas disponíveis; AMANDA CECÍLIA SIMÕES DA SILVA

–  Mecânica  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  2 3  folhas  –

habilitado.  Nota  final  9,0 .  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  HUGO VICENTE DA SILVA –  Mecânica – apresentou requerimento

em formato digital – habilitado. Nota final 7,0. Nã o classificado dentro

das  vagas  disponíveis;  FAUSTO IVAN  BARBOSA  –  Mecânica  -  apresentou

requerimento  acompanhado  de  32  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida.  CLECIANO  BERLANDO  MIRANDA  DE

OLIVEIRA  –  Mecânica  apresentou  requerimento  acompanhado de  22  folhas  –

habilitado.  Nota  final  6,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  PATRÍCIA  DE  MEDEIROS  NOVO –  Mecânica  -  apresentou

requerimento acompanhado de 30 folhas – habilitado.  Nota final 5,5. Não

classificado dentro das vagas disponíveis; MÁRCIO TILLY MOUTINHO DA SILVA

–  Mecânica  –  apresentou  requerimento  em  formato  dig ital  –  habilitado.

Nota final 5,0. Não classificado dentro das vagas d isponíveis;  LEONARDO



DE SOUZA COUTINHO – Mecânica – apresentou requerimento acompanhado d e 31

folhas – habilitado.  Nota final  4,2.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;  MIGUEL  ÂNGELO  MIRANDA –  Mecânica  apresentou  requerimento

acompanhado de 24 folhas – habilitado. Nota final 4 ,0. Não classificado

dentro  das  vagas  disponíveis;  SÉRGIO  HENRIQUE  FIDELIS  DE  OLIVEIRA  –

Mecânica – apresentou requerimento acompanhado de 5 5 folhas – habilitado.

Nota  final  4,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas  d isponíveis;  MÁRCIO

GUIMARÃES MARUJO – Mecânica – apresentou requerimento acompanhado d e 29

folhas – habilitado.  Nota final  3,9.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;   CARLOS EDUARDO DA SILVA GONZALEZ – Mecânica – apresentou

requerimento acompanhado de 22 folhas – habilitado.  Nota final 3,9. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  ROBERTO  RAYA  DA  SILVA –

Mecânica – requerimento apresentado em formato digi tal – habilitado. Nota

final  3,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas  dispon íveis;  GABRIEL

GONÇALVES  PESSOA  DE  CASTRO –  Mecânica  –  apresentou  requerimento

acompanhado de 39 folhas – habilitado. Nota final 2 ,8. Não classificado

dentro das vagas disponíveis;  ÍTALO MÁRCIO VIEIRA SIQUEIRA  – Mecânica –

apresentou requerimento acompanhado de 12 folhas – habilitado. Nota final

2,7.  Não  classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  VANDO  MARTINS

CIMONATO – Mecânica – apresentou requerimento acompanhado d e 34 folhas –

não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área  pretendida;

MARCELUS  PAULO  CRUZ  DA  SILVA –  Mecânica  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  26  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  ADRIANO  ABRAHÃO  MOREIRA  DIAS  –  Mecânica  –

apresentou  requerimento  acompanhado de  20  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou experiência mínima na área pretendida; JOSÉ MOUTINHO MOREIRA DA

SILVA  –  Metalurgia  –  apresentou  requerimento  em  formato  digital  –

habilitado.  Nota  final  9,0.  Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;

ENDERSON  DA  MOTA  SAINT’CLAIR –  Metalurgia  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  58  folhas  –  habilitado.  Nota  final  7 ,4.  Classificado

dentro  das  vagas  disponíveis;  HAMILTON  GOMES  VENTURA –  Metalurgia  –

apresentou requerimento em formato digital – habili tado. Nota final 7,0.

Não classificado dentro das vagas disponíveis;  MARIA CRISTINA DE SOUZA

ROSA DE FREITAS – Metalurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 38

folhas -  habilitado.  Nota final  7,0.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;  ANTÔNIO  CARLOS  DA  COSTA  ONIAS –  Metalurgia  –  apresentou

requerimento acompanhado de 21 folhas – habilitado.  Nota final 6,0. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  GABRIELLE  SALES  RODRIGUES



BICALHO – Metalurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 14 folhas –

habilitado.  Nota  final  6,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  THIAGO  DE  OLIVEIRA  CRUZ  –  Metalurgia  –  apresentou

requerimento acompanhado de 31 folhas – habilitado.  Nota final 5,9. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;   CLAUDINE  GUIMARÃES  LEITE

CARDOSO – Metalurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 59 folhas –

habilitado.  Nota  final  4,9.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  AFFONSO  HENRIQUE  FERREIRA  LOBO  DE  ALMEIDA –  Metalurgia  –

apresentou requerimento acompanhado de 23 folhas – habilitado. Nota final

4,7.  Não  classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  EDIRLEY BICALHO DE

SOUZA – Metalurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 13 folhas -

habilitado.  Nota  final  4,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis; GABRIEL GONÇALVES PESSOA DE CASTRO – Metalurgia – apresentou

requerimento  acompanhado  de  39  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida;  ALIVAL  PASCHOALIN  MARTINS  DE

OLIVEIRA  – Metalurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 15 folhas

–  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima na  área  pretendida;

CARLOS  TADEU  DE  CARVALHO REIS –  Metalurgia  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  24  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  CARLAINE  FONSECA  DE  SOUZA –  Metalurgia  –

apresentou  requerimento  acompanhado de  16  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou  experiência  mínima  na  área  pretendida;  THIAGO  DOUGLAS  DIAS

SANTANNA –  Naval  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  4 0  folhas  –

habilitado.  Nota  final  6,5.  Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;

GABRIELLE  SALES  RODRIGUES  BICALHO –  Naval  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  14  folhas  –  não  habilitada.  Não  comp rovou  experiência

mínima na área pretendida;  JOSÉ MOUTINHO MOREIRA DA SILVA – Petróleo –

apresentou requerimento em formato digital – habili tado – Nota final 7,0

– habilitado. Classificado dentro das vagas disponí veis;  MARCOS ANDREY

SOUSA DOS SANTOS – Petróleo – apresentou requerimento acompanhado d e 65

folhas  –   habilitado.  Nota  final  6,0.  Classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;   JULIANA  RANGEL  DO  NASCIMENTO –  Petróleo  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  48  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida;  ALLANA GREYCE DA SILVA  PEDRO –

Petróleo  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  1 8  folhas  –  não

habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  áre a  pretendida;  LUIZ

AURÉLIO ALONSO – Petróleo – apresentou requerimento em formato di gital –

habilitado.  Nota  final  3,0  .  Não  classificado  dentr o  das  vagas



disponíveis;  MÁRCIO  TILLY  MOUTINHO  DA  SILVA  –  Petróleo  –  apresentou

requerimento  em  formato  digital  –  não  habilitado.  N ão  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida;  EDSON  ANTÔNIO  DE  OLIVEIRA  –

Petróleo – apresentou requerimento em formato digit al – não habilitado.

Não  comprovou  experiência  mínima  na  área  pretendida ;  ELCINO  DEL  PENHO

JUNIOR   - Petróleo – apresentou requerimento acompanhado d e 52 folhas –

não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área  pretendida;

MILTON  CASTRO  DE  OLIVEIRA  –  Petróleo  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  17  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendidas;  RAFAEL  BRANDÃO  E  SILVA –  Petróleo  –

apresentou  requerimento  acompanhado de  13  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou experiência mínima na área pretendida;  ISABELLA REBELLO GOMES

DE SOUZA FONTES – Petróleo – apresentou requerimento acompanhado d e 31

folhas  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  mínima  na  área

pretendida;   VANDERSON  LEMOS  DE  SOUZA –  Petróleo  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  39  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida;   THIAGO DOUGLAS DIAS  SANTANA –

Petróleo  apresentou  requerimento  acompanhado  de  54  folhas  –  não

habilitado.  Não  comprovou  experiência  na  área  prete ndida;  MÁRCIO

GUIMARÃES MARUJO – Petróleo – apresentou requerimento acompanhado d e 28

folhas  –  não  habilitado.  Não  comprovou  experiência  na  área  pretendida;

JÉSSICA  DE  SOUZA  SILVA  CASTILHO  –  Petróleo  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  18  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  JULIANA  MARINATTO  PEDROSO –  Petróleo  –

apresentou requerimento acompanhado de 20  folhas –  não habilitado. Não

comprovou experiência na área pretendida;  ANTÔNIO RODRIGUES TACIDELLI  –

Plásticos apresentou requerimento acompanhado de 26  folhas – habilitado –

Nota final 9,5. Classificado dentro das vagas dispo níveis;  ANALI BUENO –

Plásticos apresentou requerimento acompanhado de 33  folhas – habilitado.

Nota  final  5,5.  Classificado  dentro  das  vagas  dispo níveis;  ELIANE

SIQUEIRA RAZZOTO – Plásticos – apresentou requerimento acompanhado de 34

folhas – habilitado. Nota final 5,3 – Não classific ado dentro das vagas

disponíveis; FÁBIO RENATO FERREIRA DO NASCIMENTO – Plásticos – apresentou

requerimento acompanhado de 50 folhas – habilitado.  Nota final 5,0. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  LUIZ  AURÉLIO  ALONSO  –

Plásticos – apresentou requerimento em formato digi tal – habilitado. Nota

final  4,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas  dispon íveis;  ADRIANA  DE

SOUZA FORSTER ARAÚJO – Plásticos – apresentou requerimento acompanhado de



26 folhas  –  habilitado.  Não  classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;

JULIANA  RANGEL  DO  NASCIMENTO –  Plásticos  –  apresentou  requerimento

acompanhado de 48 folhas – habilitado. Não classifi cado dentro das vagas

disponíveis;  FERNANDA DAVI MARQUES – Plásticos – apresentou requerimento

acompanhado  de  13  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  LUCIANA  RIBEIRO  HONORATO –  Plásticos  -

apresentou  requerimento  acompanhado de  21  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou  experiência  na  área  pretendida;  THIAGO  DE  OLIVEIRA  CRUZ  –

Siderurgia  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  31  folhas  –

habilitado.  Nota  final  7,5.  Classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;

JOSÉ MOUTINHO MOREIRA DA SILVA – Siderurgia – apresentou requerimento em

formato  digital  –  habilitado.  Nota  final  7,0.  Class ificado  dentro  das

vagas  disponíveis;  HAMILTON  GOMES  VENTURA –  Siderurgia  –  apresentou

requerimento  em  formato  digital  –  habilitado  –  Nota  final  6,5.  Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  CLAUDINE  GUIMARÃES  LEITE

CARDOSO – Siderurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 60 folhas –

habilitado.  Nota  final  6,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  EDIRLEY  BICALHO  DE  SOUZA –  Siderurgia  –  apresentou

requerimento acompanhado de 13 folhas – habilitado.  Nota final 4,0. Não

classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;   AFFONSO  HENRIQUE  FERREIRA

LOBO DE ALMEIDA – Siderurgia – apresentou requerimento acompanhado  de 23

folhas – habilitado.  Nota final  3,4.  Não classifica do dentro  das vagas

disponíveis;  ANTÔNIO  CARLOS  DA  COSTA  ONIAS –  Siderurgia  –  apresentou

requerimento  acompanhado  de  21  folhas  –  não  habilit ado.  Não  comprovou

experiência  mínima  na  área  pretendida;  TIAGO  SEIXAS  BITTENCOURT –

Siderurgia  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  21  folhas  –  não

habilitado. Não comprovou experiência mínima na áre a pretendida;  CAMILA

FAGUNDES  DE  PAULA  GUEDES –  Siderurgia  –  apresentou  requerimento

acompanhado  de  17  folhas  –  não  habilitado.  Não  comp rovou  experiência

mínima  na  área  pretendida;  CARLAINE  FONSECA  DE  SOUZA –  Siderurgia  –

apresentou  requerimento  acompanhado de  16  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou experiência mínima na área pretendida; ROBERTO RAYA DA SILVA –

Telecomunicação  –  apresentou  requerimento  em  format o  digital  –

habilitado. Nota final 10,0 – Classificado dentro d as vagas disponíveis;

RUI  BARBOSA  BOANOVA –  Telecomunicação  –  apresentou  requerimento  em

formato  digital  –  habilitado.  Nota  final  5,0.  Class ificado  dentro  das

vagas  disponíveis;  JOSÉ  CARLOS  SENCINI –  Telecomunicação  –  apresentou

requerimento  em  formato  digital  –  habilitado.  Nota  final  4,0.  Não



classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA –

Telecomunicação  –  apresentou  requerimento  em  format o  digital  –

habilitado.  Nota  final  4,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis; FÁBIO NICOLAO RODRIGUES GOMES – Telecomunicação – apresentou

requerimento acompanhado de 27 folhas – habilitado.  Nota final 2,5. Não

classificado dentro das vagas disponíveis;  JOSÉ MARCONDES MARTINS ARAÚJO

– Telecomunicação  –  apresentou  requerimento  acompan hado de  51  folhas  –

habilitado.  Nota  final  1,6.  Não  classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;   GUSTAVO  FERNANDO  DE  OLIVEIRA  BORGES.  Telecomunicação  –

apresentou  requerimento  acompanhado de  21  folhas  –  não  habilitado.  Não

comprovou experiência mínima na área pretendida; JOSÉ ANTÔNIO BAUAB FILHO

–  Têxteis  –  apresentou  requerimento  acompanhado  de  59  folhas  –

habilitado. Nota final  12,0.  Classificado dentro da s vagas disponíveis;

FÁBIO  CAMPOS  FATALLA –  Têxteis  –  apresentou  requerimento  em  formato

digita  –  habilitado.  Nota  final  12,0.  Classificado  dentro  das  vagas

disponíveis;  GUILHERME  VENÂNCIO  DE  OLIVEIRA –  Têxteis  –  apresentou

requerimento  em  formato  digital  –  habilitado.  Nota  final  7,0.

Classificado dentro das vagas disponíveis;  AHMAD SALAH ALI – Têxteis –

apresentou requerimento acompanhado de 73 folhas – habilitado. Nota final

6,0.  Não  classificado  dentro  das  vagas  disponíveis;  G ABRIELLA  SOUZA

BIACONI  –  Têxteis  –  apresentou requerimento acompanhado de  19 folhas –

não habilitado. Não comprovou experiência mínima na  área pretendida. Não

apresentou Certidão de regularidade do imposto sobr e serviço de qualquer

natureza. Não houve candidato para a área Nuclear. Não foram avaliados os

requerimentos de Mário Gonçalves Lima e Celso Eduar do Cassimiro de Araújo

por  não  haver  no  edital  previsão  de  inscrição  por  m eio  de  dossiê  de

atendimento.

Volta Redonda, 25 de junho de 2020.
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