
	  
	  
	  
	  
	  

PROFISSIONAIS	  QUE	  TIVERAM	  UMA	  PROGRESSÃO	  DE	  CARREIRA	  
ENQUANTO	  BOLSISTAS	  DO	  INSTITUGO	  GIRASSOL	  	  

EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  E	  PESQUISA	  
	  
Andréia	  de	  Paula	  Araújo,	  (#10),	  foi	  promovida	  três	  vezes:	  de	  auxiliar	  de	  
limpeza,	  passou	  a	  trabalhar	  na	  cozinha	  como	  assistente	  de	  cozinha	  e	  
quando	  finalizou	  o	  curso	  de	  Pedagogia,	  até	  nosso	  conhecimento,	  estava	  
como	  PEI.	  
	  
Claudia	  Maria	  Caetano	  dos	  Santos	  (#22),	  começou	  como	  auxiliar	  de	  limpeza	  
e	  quando	  finalizou	  o	  curso	  de	  Pedagogia	  passou	  a	  trabalhar	  como	  auxiliar	  
de	  berçário.	  
	  
Dalva	  Lúcia	  Barbosa	  Vilete	  Silva	  (#25),	  iniciou	  na	  creche	  fazendo	  
atendimento	  geral	  passou	  a	  ser	  auxiliar	  de	  cozinha,	  
	  
Elizabete	  de	  Souza	  Santos	  (#35),	  finalizou	  o	  Ensino	  Médio,	  Magistério	  e	  de	  
volante	  passou	  a	  ser	  professora	  fixa	  de	  sala	  (PEI).	  
	  
Elza	  Patrícia	  Dias	  Azevedo	  (#39),	  começou	  como	  atendimento	  geral	  e	  foi	  
promovida	  a	  PEI.	  
	  
Juscelina	  Carlos	  da	  Silva	  Costa	  (#67),	  finalizou	  o	  curso	  de	  Pedagogia	  e	  de	  PEI	  
foi	  promovida	  a	  CP.	  
	  
Maria	  Benedita	  de	  Andrade	  Batista	  (#83),	  começou	  em	  atendimento	  geral,	  
sua	  1a	  promoção	  foi	  a	  auxiliar	  de	  cozinha,	  depois	  PEI	  e	  hoje	  é	  coordenadora	  
pedagógica.	  Maria	  Benedita	  é	  formada	  em	  Pedagogia.	  
	  
Maria	  Carmine	  de	  Lucena	  Viana	  (#84),	  como	  bolsista,	  começou	  em	  
atendimento	  geral	  e	  foi	  promovida	  a	  PEI.	  
	  

!



Maria	  Derisvânia	  Pereira	  da	  Silva	  (#94),	  começou	  em	  atendimento	  geral,	  
cursou	  e	  se	  formou	  em	  Pedagogia,	  e	  durante	  os	  anos	  de	  curso	  foi	  
promovida	  duas	  vezes:	  a	  auxiliar	  de	  cozinha	  e	  PEI.	  
	  
Maria	  Helena	  de	  Oliveira	  (#101),	  começou	  como	  auxiliar	  de	  cozinha	  e	  foi	  
promovida	  a	  Lactarista.	  
	  
Maria	  Lúcia	  Andrade	  Almeida	  (#103),	  começou	  como	  auxiliar	  de	  cozinha	  e	  
foi	  promovida	  a	  PEI.	  
Marlei	  Borges	  da	  Silva	  (#111),	  começou	  como	  volate	  até	  ser	  promovida	  
como	  professora	  fixa	  de	  sala	  (PEI).	  
	  
Rita	  de	  Cássia	  Nunes	  (#128),	  começou	  como	  PEI,	  depois	  foi	  promovida	  a	  
coordenadora	  pedagógica	  e	  terminou	  como	  diretora.	  
	  
Sabrina	  Aparecida	  Felix	  Silveira,	  foi	  promovida	  a	  CP	  quando	  resolveu	  
cancelar	  o	  curso	  de	  Pós	  graduação	  em	  educação	  infantil.	  
	  
Simone	  Cerqueira	  de	  Assi,	  (#141),	  se	  formou	  em	  Pedagogia	  e	  em	  poucos	  
meses	  de	  PEI	  foi	  promovida	  a	  CP.	  
	  
Terezinha	  de	  Almeida	  Gomes	  (#145),	  recebeu	  três	  promoções	  até	  finalizar	  o	  
Magistério:	  atendimento	  geral,	  auxiliar	  de	  cozinha	  e	  PEI.	  
	  
Sueli	  Aparecida	  Santana	  Ferreira	  (#144),	  que	  começou	  como	  diretora	  em	  
uma	  creche	  e	  hoje	  é	  coordenadora	  geral	  das	  creches,	  formada	  em	  
Pedagogia.	  
	  
Verônica	  Patricia	  Freitas	  (#147),	  se	  formou	  no	  Magistério	  como	  bolsista	  e	  
de	  auxiliar	  de	  cozinha	  passou	  a	  trabalhar	  como	  PEI.	  
	  
Walter	  Alves	  Benedito	  (#149),	  começou	  como	  atendente	  geral,	  finalizou	  o	  
curso	  de	  Pedagogia	  e	  hoje	  é	  PEI.	  
	  


