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RELAÇÃO DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2020 COM 

RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. 

 
01 Titular do cargo e função – Karoline Alves Paiva – Médico PSF 
     Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
02 Titular do cargo e função – Nathalia Vellano Pinheiro Sampaio – Médico  
     Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
03 Titular do cargo e função – Reifer Gomes leite - Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
04 Titular do cargo e função – Anyslaine dos Santos Pereira – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
05 Titular do cargo e função – Cícera Candice Lucena Lira – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
06 Titular do cargo e função – Márcia Gomes Rufino – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
07 Titular do cargo e função – Nayara Valéria da Silva Rosendo – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
08 Titular do cargo e função – Camila Alves Nogueira – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
09 Titular do cargo e função – Patrícia Gomes Pinheiro – Enfermeiro PSF 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
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10 Titular do cargo e função – Ana Rochele Cruz Sampaio – Enfermeiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
11 Titular do cargo e função – Tatiana Lucena Miranda – Enfermeiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
12 Titular do cargo e função – Isaac Cabral Sampaio Grangeiro – Enfermeiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
13 Titular do cargo e função – Semira Tavares Medeiros – Enfermeiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
14 Titular do cargo e função – Kaliane Amaro Nunes – Técnico de Enfermagem 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
15 Titular do cargo e função – Joselice Maria da Silva – Técnico de Enfermagem 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
16 Titular do cargo e função – Geonárya Soares Arrais – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
17 Titular do cargo e função – Maria Gorete Gonçalves da Silva – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
18 Titular do cargo e função – Maria de Fátima Gomes da Silva – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
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19 Titular do cargo e função – Antônia Nayle de Sousa – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
20 Titular do cargo e função – Maria Lúcia de Oliveira – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
21 Titular do cargo e função – Crenilda Furtado de Lacerda – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
22 Titular do cargo e função – Luciana Mangueira dos Santos – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
23 Titular do cargo e função – Cícera Natalia Leite de Sousa – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
24 Titular do cargo e função – Cícera Zélia Bastos – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
25 Titular do cargo e função – Juvanira Francisca Frutuoso – Atendente Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
26 Titular do cargo e função – José Robson dos Santos – Auxiliar de Serviços Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
27 Titular do cargo e função – Roniel dos Santos Silva – Auxiliar de Serviços Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
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28 Titular do cargo e função – Elisangela dos Santos – Auxiliar de Serviços Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
29 Titular do cargo e função – Luzia Clementino de Sousa – Auxiliar de Serviços Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
30 Titular do cargo e função – Bruna Tereza Xavier Rodrigues – Aux. Serv. Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
31 Titular do cargo e função – Maria das Dores de Oliveira Gomes – Aux. Serv. Gerais 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
32 Titular do cargo e função – José Nildo Ribeiro do Nascimento – Porteiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
33 Titular do cargo e função – Felipe Bezerra de Moura – Porteiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
34 Titular do cargo e função – José Hildo do Nascimento – Porteiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
35 Titular do cargo e função – Francisco Pedro da Silva – Porteiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
 
36 Titular do cargo e função – John Enny da Silva Sales – Porteiro 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
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37 Titular do cargo e função – Ronaldo Lucena Miranda – Médico 
      Justificativa – Atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para ampliação imediata das equipes de saúde no enfrentamento da 
emergência da pandemia do COVID – 19 
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RELAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS COM CONTRATOS ENCERRADOS 

EM MAIO DE 2020. 

 

01 – Priscila Aguiar Ferreira Lucena 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


