
 

O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social torna público o resultado do Edital 

015/2019 – PROCESSO SELETIVO da Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto em 

Divinópolis/mg, após a análise dos formulários de contestação. 

 

CLASSIFICADOS 

595909639 

841905665 

00841905665 

1188109600 

1714991660 

1963132602 

2740285655 

03125819636 

3545805662 

05825089675 

6140615631 

6160126679 

6889371607 

6965122625 

8019128654 

8226012651 

08792172601 

8987911624 

9253077697 

10859278654 

20859278654 

59806583604 

74924613649 

83816674615 



 

8721118655 

6446295685 

 

 

INDEFERIDOS 

CPF JUSTIFICATIVA 

13446477667 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

78148812691 Candidato não realizou a prova 

93066759687 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

60358661668 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

13001775602 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

6603471647 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

9083757609 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

8007771662 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

9718361758 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

13574838646 A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de 

contestação, mantendo o resultado do processo seletivo por não 

atingir a nota mínima. 

 



 

Os candidatos classificados deverão entregar documentação comprobatória de sua 

formação e experiência em urgência/emergência, no dia 17/12/2019 (terça-feira), no 

horário de 08:00 às 17:00h, na UPA Padre Roberto – Rua Nilo Maciel, 241, bairro ponte 

funda, Divinópolis/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniella Pedrosa Salvador Viana - Presidente 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social 


