Ato da Diretoria Executiva 51/2010
Edital 01/2010 - Processo Seletivo para Assistente Técnico-Administrativo I

Homologação das Inscrições dos Candidatos
O Presidente da Fundação Araucária, considerando o Edital 01/2010 – Processo Seletivo para
Assistente Técnico-Administrativo I e considerando a análise da documentação encaminhada pelos
candidatos, resolve tornar públicas:
I - A homologação da inscrição dos candidatos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Maria Kerneski;
André Felipe Ribeiro Cipriano;
Cícera Daiane Miranda;
Dayane Cristina Antunes;
Elaine Yamanda Hamasaki;
Giselle Gomes Müller;
Marly Terezinha Barão;
Regina Riba;
Tatiane da Silva Loro;
Vanessa Costa Bruzetti.

II – A não homologação da inscrição dos candidatos, por não cumprimento de requisitos do edital:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Luiz Alves Garcia – falta do comprovante de cursos de informática;
Andreia Luciana Batista – falta dos comprovantes de cursos de informática e experiência;
Ayumi da Silva Yamada – falta dos comprovantes de cursos de informática e experiência;
Caroline Carvalho Minali – falta do comprovante de cursos de informática;
Fernanda Regina C. Lobo – falta dos comprovantes de cursos de informática e experiência;
Flávia de Moura Pereira – falta do comprovante de cursos de informática;
Géssica Paula da Silva – falta do comprovante de experiência;
Joice Aparecida Medeiros – falta dos comprovantes de cursos de informática e escolaridade;
Kátia Gomes de Souza – falta do comprovante de cursos de informática;
Katia Sayuri Sato – falta do comprovante de experiência;
Lais Schmitt da Silva – falta dos comprovantes de cursos de informática e experiência;
Marcia Valéria Pigatto – falta do comprovante de cursos de informática;
Simone Kowalski – falta do comprovante de cursos de informática;
Sônia Barbosa Franco Cândido – falta do comprovante de experiência;
Telma Regina M. Novaes – falta dos comprovantes de cursos de informática e experiência;
Valéria Martinek – falta do comprovante de cursos de informática;
Vitor Caseiro Ribeiro – falta do comprovante de cursos de informática.

Curitiba, 29 de junho de 2010.
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