
 

EDITAL Nº 006/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
 

HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

 
A CEGECON faz saber que realizará nos termos da CLT, Processo Seletivo Simplificado para contratação e                
formação de cadastro reserva, com vistas à contratação de profissionais, objetivando atender às necessidades              
do CEGECON, para os cargos vide quadro de vagas, por prazo indeterminado. 
 
 
ITEGO em Artes Basileu França – Goiânia 
 
200 – Instrumentotecário 

Inscrição Candidato  

196 Bruno Pereira de Sousa 

036 Bruno Souza Abadia 

187 Cristiano Gomes Ferreira 

103 Dannilo Batista de Assis 

126 Cleodson Ferreira 

175 Emanuel Mastrella Borges Junior 

002 Hoberdan de Jesus Oliveira 

098 Julia Gabriella da Silva Neves 

012 Marina Ribeiro de Oliveira 

079 Micael de Sousa Lopes 

090 Priscila Rocha Godim 

045 Vilmar Alves da Costa Filho 

026 Wesley Marinho Silva 

065 Wmarley Antônio Pedro Martins 

 
201 – Assistente Administrativo - Dança 

Inscrição Candidato 

068 Amanda Cristina Reis 

194 Ana Flávia Dias de Oliveira 

137 Angélica Maria da Silva Costa 

035 Bruna Nascimento Lopes 

080 Camila Pereira do Carmo 

062 Camilla Nunes de Gouvêa 

099 Danillo Batista de Assis 
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171 Denise Pinheiro Marinho 

176 Elisa Pimentel Barbosa 

124 Fernando Moro Vitorato 

148 Guilherme Bruno de Lima 

159 Iorrrayne Ribeiro da Silva 

119 Isabela Cristina Souza Abreu 

189 James Kennedy Guimarães Marques 

147 Janaína Luzia Alves Ferreira 

047 João Correia da Silva Filho 

055 Josely Marques Luz 

053 Maria Célia S. F. Ribeiro 

060 Márcia Marques da Silva 

042 Maria Rosângela Sousa e Silva 

153 Maria Vieira Rodrigues 

037 Maurício Noleto de Almeida Adorno 

160 Mylena de Carvalho Queiroz 

184 Murilo Henrique Leonel da Silva 

090 Silvanice Rodrigues da Silveira 

141 Thaynara dos Santos Chaves Segurado 

151 Vitória Carolina Santos Aguiar 

 
202– Assistente Administrativa - Secretaria 

Inscrição Candidato 

044 Adrielle de Araújo Pinheiro 

039 Alex Sousa Rodrigues 

085 Aline Martins de Paulo 

020 Alvina Querino Alvarenga 

028 Ana Carolina Alves Botelho 

049 Ana Clara de Oliveira Sebastião e Moura Alves 

024 Ana Lúcia Monteiro Dantas 

025 Ana Paula Soares Santos 

013 Andrizzia Maria Pereira Silva 

138 Angélica Maria da Silva Costa 

034 Bruna Nascimento Lopes 
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021 Camila de Souza Eurípedes 

010 Cícero Rosalino Brandão 

136 Charles Paul Muller 

134 Cleide Lucia Ribeiro 

128 Cleomar Ferreira  Barros 

197 Cristiano Gomes Ferreira 

157 Daniel de Assis Rocha Santos 

187 Danielly Daianne Meireles Soares 

104 Dannilo Batista de Assis 

145 Daiany Alves de Souza 

112 Diennys Fernandes Limeira 

183 Eduardo Luiz de Souza Oliveira 

130 Evamar Ferreira da Silva Manso 

125 Fernando Moro Vitorato 

027 Flávia de Jesus Rodrigues 

029 Francienne Mendes Silveira Rabelo 

163 Gabriel Garcia Rodrigues de Oliveira 

071 Gabriela Alves Campos 

114 Hellen Duainey Bueno 

031 Hérika Silva Ruela 

005 Igor José Oliveira Santana 

082 Isabel Cristina Barbosa Fernandes 

122 Jade Estefany da Silva Nery 

185 Jhaime Marcia Costa 

014 Jerllan Webert Nunes Duarte Costa 

066 Jennifer Lima Figueiredo 

146 João Carlos  Xavier de Oliveira 

075 José Eduardo Campos Costa 

142 José Luis Costa Conceição 

165 José Marcos Lyra 

121 Júlia Pereira de Sousa Cunha 

016 Lázaro Pereira de Souza Junior 

177 Karine  Laurentino Oliveira 

093 Keila Silva Alves Santos 
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083 Laiane Silva Pereira 

118 Lara Raphaella Silva Miranda 

059 Márcia Marques da Silva 

123 Mônica Figueiredo de Sousa Lemes 

161 Mylenna de Carvalho Queiroz 

113 Nathalia Rodrigues Medeiros 

050 Pollyana Neres de Abreu 

032 Regyane Tavares de Oliveira 

038 Rúbia Mendes Ferreira 

172 Sandra Aparecida Paulina da Silva 

001 - A Valquimar Silva dos Santos 

107 Victor Henrique Silva de Jesus 

162 Vinicius de Araújo Lemos 

067 Visaldo Rosa 

089 Zélia Cardoso dos Santos 

074 Vitor Andréa da S. Netto Jr. 

056 Wanessa Maíra Santos da Silva Neri 

106 Wanessa Moreira Farias  

 
203 – Inspetor de Orquestra 

Inscrição Candidato 

063 Arthur de Moura Ornelas Rocha 

102 Dannilo Batista de Assis 

097 Julia Gabriella da Silva Neves 

180 Rosyellma  Sousa de Oliveira 

 
204 – Design 

Inscrição Candidato 

191 Albérico  Lustosa Nogueira Neto 

088 Carolina Gonçalves de Araújo 

192 Daniel Ferreira Leite 

135 Marília Catarinne O. Alves 

046 Matheus Lima da Silva 
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205 - Motorista 

Inscrição Candidato 

064 Alex de Oliveira Rocha 

070 Antenor Lopes Cesár  Filho 

004 Bruno Coutinho Ferraz 

073 Joceone Gomes Tavares 

061 Jonas Belo dos Santos 

030 Josemar Caetano Teodoro 

078  Mércio da Silva Oliveira 

169 Rilmar Vieira Gomes 

 
 
206 – Montador 

Inscrição Candidato 

094 Bruno Ribeiro de Sousa 

188 Cristiano Gomes Ferreira 

116 Mauricio  Auta de Oliveira Jr. 

166 Pedro Canísio Moreira de Almeida Jr 

 
207 – Professor Teatro 

Inscrição Candidato 

 167 José Martins Ramos Neto 

108 Kleber da Silva 

119 Marcus Vinicius Pantaleão Gomes 

 
208 – Professor de Dança  

Inscrição Candidato 

174 Meire Marques da Silva 

 
209 – Professor de Dança  

Inscrição Candidato 

015 Creinandes Martins Pereira da Silva 

164 Jonathan de Oliveira Melo 

109 Kleber da Silva 

 
210– Professor Dança – Ballet 

Inscrição Candidato 
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127 Carla Vereza Cerqueira de Moraes 

001 Laís de Carvalho  Pereira  Guerra 

040 Luciana  Cerqueira Caçapava Approbato 

 
211 – Professor Dança – Pilates 

Inscrição Candidato 

110 Kleber da Silva 

211 Lucas Monteiro Caldeira 

 
212 – Professor Dança – Dança Contemporânea 

Inscrição Candidato 

198 Mauricio de Oliveira 

 
213 – Professor Música – Canto 

Inscrição Candidato 

195 Anna Letícia Lopes Rodrigues 

154 Ana Lúcia do Padro Barbosa 

181 Jadson  José Alvares 

149 Simone Moreira Alves 

 
215 – Professor Música – Viola Sinfônica 

Inscrição Candidato 

086 Daniel Vieira Lima 

 
217 – Professor Música - Violino 

Inscrição Candidato 

096 Eliezer  Alves dos Santos 

003 Emerson Vinicius da Silva 

131 José Roberto Lima 

001 - B Wneveri Johnson Ferreira da Silva 

 
218 – Professor de Artes Visuais- Cartonagem 

Inscrição Candidato 

152 Edmar Joaquim de Oliveira 

117 Eliane Santos Paniago 

048 Miriam de Oliveira Sebastião Moura 

009 Neri da Silva Teixeira 
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143 Nubia Neres do Nascimento 

052 Vanessa Correa Rodrigues 

 
219 – Professor de Artes Visuais- Ateliê de Pintura e Desenho 

Inscrição Candidato 

003 - A Carlos Gonzaga Ferreira de Sousa 

076 Diego El Khouri Sousa 

058 Eliza Dorotéia G. Reis 

057 Felipe Matheus Pires da Conceição 

186 João Pedro Alves da Silva 

105 Rhisia Mariane Gonçalves Xavier de Souza 

084 Ruth Alves de Paula Silva 

193 Vanessa Vieira Cardoso da Silva 

077 Vinicius Yano Correa 

 
220 – Inspetor de Turno 

Inscrição Candidato 

033 Bruna Nascimento Lopes 

018 Lázaro Pereira de Souza Junior 

139 Luiz Carlos Batista Teixeira 

168 José Martins Ramos Filho 

072 Maisa Silva de Morais 

054 Nadi Ferreira 

007 Rogério Leonardo de Souza Pais 

023 Stéffany Kelly de Sousa Silva 

 
 
Cotec  Itumbiara 
 
230 – Professor Música – Viola Sinfônica 

Inscrição Candidato  

003 Daniel Vieira Lima 

001 Leriandro Severino Miranda 

173 Lucas Vieira Lima 

002 Gleyston da Silva Rodrigues 
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231 – Professor Música – Contrabaixo Acústico 

Inscrição Candidato  

179 Fernando Gonçalves de Almeida 

 
232 – Professor Música – Piano Correpetição 

Inscrição Candidato  

004 Cristiano Gonçalves de Faria 

005 Mirian Carmen Machado Ramos 

150 Simone Moreira Alves 

 
233 – Professor Música – Flauta Transversal / Clarineta 

Inscrição Candidato  

006 Leandro Rodrigues Fagundes 

 
 
 

234– Professor Música – Musicalização Infantil 

Inscrição Candidato  

158 Ana Lúcia do Prado Barbosa 

101 Dannilo Batista de Assis 

007 Cristiany Lima Lauar 

 
 

Goiânia, 30 de novembro de 2017. 
 

Comissão do Processo Seletivo 
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