Informações sobre as inscrições e
proponentes
Agente Responsável

José Wanderson Santos dos
Santos Mesquita

Viviane Islania Matos da Silva

Francisco dos Santos da Silva

Rosa Maria Pereira do
Nascimento

Número de
inscrição

on-451226141

on-389380338

on-354251590

on-319630805

Informações sobre o
avaliador
Nome

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Avaliação
Avaliacão
(peso: 1)

10

10

10

10

Subtotal
(max: 10)

10

10

10

10

Resul
tado

10

10

10

10

Status

Parecer Técnico

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

E

Matheus Rocha de Lima

Francisco Fabio da Silva Rocha

Nathecia Araujo

Francisco Marcos Monção
Rocha

on-459697047

on-640697408

on-1354718325

on-869221719

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Maria Helena Cunha Sampaio

Poliezio Vitoriano Pessoa

trenzinho da alegria sambalêlê

Joelk Santos

on-1167993590

on-1142843947

on-981147090

on-2107638193

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Aline Marques

Francisco Rubster da Silva

Diogo Azevedo Santiago

Elaine da Silva Araujo

on-1944866696

on-1924862476

on-1872167074

on-1811946346

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Maria Simone Pereira da Silva

Antônio Dyson Fernandes
(Jaysom Gregy)

Carlos Henrique Santos dos
Reis

Lucas Emanuel Rocha de Lima

on-1589141880

on-1555448139

on-134362994

on-1205737192

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Samuel Ferreira da Silva

abaixa que e tiro

Ivanilda Xavier de Matos

Marcelo dos Reis Costa

on-304755732

on-2026573991

on-234422337

on-144116348

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

Eglauber ciriaco Lima

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
de acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística do edital de número
001/2020.

Carlos Henrique Santos dos
Reis

Joelk Santos

abaixa que e tiro

on-134362994

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-2107638193
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-2026573991
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Aline Marques

Francisco Rubster da Silva

Diogo Azevedo Santiago

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1944866696
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1924862476
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1872167074
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Elaine da Silva Araujo

Maria Simone Pereira da Silva

Antônio Dyson Fernandes
(Jaysom Gregy)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1811946346
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1589141880
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1555448139
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Nathecia Araujo

Lucas Emanuel Rocha de Lima

Maria Helena Cunha Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1354718325
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1205737192
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1167993590
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Poliezio Vitoriano Pessoa

trenzinho da alegria sambalêlê

Francisco Marcos Monção
Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
on-1142843947
CULTURA

on-981147090

on-869221719

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Francisco Fabio da Silva Rocha

Matheus Rocha de Lima

José Wanderson Santos dos
Santos Mesquita

on-640697408

on-459697047

on-451226141

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Viviane Islania Matos da Silva

Francisco dos Santos da Silva

Rosa Maria Pereira do
Nascimento

on-389380338

on-354251590

on-319630805

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Samuel Ferreira da Silva

Ivanilda Xavier de Matos

Marcelo dos Reis Costa

on-304755732

on-234422337

on-144116348

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMOCIM- SECRETARIA DA
CULTURA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

Avaliado

A persona apresentou corretamente no ato
da inscrição todas as informações solicitadas
e documentos exigidos pela comissão de
acordo com as exigências em cada etapa e
inciso obedecendo os critérios classificatório
na linguagem artística citada na inscrição do
edital de número 001/2020 SECULT Camocim
CE.

