Cargo: J01 - PROFESSOR PNS-P2 - EJA I
Inscrição
7509553

Candidato
ANTONIO ALISSON ALVES CAMPOS CASSIANO

7500041

GILSON TAVARES LEITÃO

7510136

MÁRCIA WALÉRIA LEITE SILVA FIRMINO

Justificativa
Resultado
Conforme consta em subitem, 4.9.3. Ao efetuar a inscrição via
Indeferido
Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso
o pagamento não seja efetuado,deverá acessar o site
www.ibade.org.bre emitir a 2ª via do boleto bancário. A 2ª via do
boleto bancário estará disponível no site para impressão até as 15
horas do último dia de pagamento, considerando-se o horário local
da cidade de Rio Branco/AC. A data limite de vencimento do boleto
bancário será o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.
Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.
Assuntos referentes aos pedidos de isenção, foram tratados no
Indeferido
recurso contra o indeferimento do resultado da isenção.
Conforme consta em subitem, 4.9.3. Ao efetuar a inscrição via
Indeferido
Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso
o pagamento não seja efetuado,deverá acessar o site
www.ibade.org.bre emitir a 2ª via do boleto bancário. A 2ª via do
boleto bancário estará disponível no site para impressão até as 15
horas do último dia de pagamento, considerando-se o horário local
da cidade de Rio Branco/AC. A data limite de vencimento do boleto
bancário será o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.
Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.

Cargo: J02 - PROFESSOR PNS-P2 - LINGUAGENS
Inscrição
7503334

Candidato
MARIA GORETE LIMA DA SILVA

Justificativa
Enviar comprovante de pagamento para o e-mail
atendimento@ibade.org.br.

Resultado
Indeferido

Cargo: J03 - PROFESSOR PNS-P2 - LÍNGUA INGLESA
Inscrição
7507682

Candidato
RANIELE DE SOUZA RODRIGUES

Justificativa
Recurso improcedente.

Resultado
Indeferido

