
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL Nº 64 / 2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

    

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À ANÁLISE CURRICULAR 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Edital nº 64/2019-UEPA, de 

09/09/2019, que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado, para contratação em funções temporárias na UEPA, RESOLVE: 

TORNAR PÚBLICO o resultado dos recursos interpostos ao resultado da Análise Curricular, que foram devidamente encaminhados à 

Comissão Organizadora, conforme item 6 do referido Edital. Os recursos sem argumentos consistentes, interpostos fora do prazo definido, ou 

ainda encaminhado de outra forma se não aquela estabelecida no Edital não foram analisados. 

Candidato/a Inscrição Município e função que concorre Resultado 

ADRIANA NASCIMENTO CRUZ 20190911100042000 
SALVATERRA / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 19.6 para 20.6, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

ALESANDRINA ESPINOSA MARGALHO  20190911223440000  
TUCURUÍ / TÉCNICO A – 

BIBLIOTECONOMIA  

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 5.9 para 10.9, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

ALESSANDRA HANNA DA CONCEIÇÃO 

FERREIRA 
20190911153802000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 16.7 para 19.7, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

ALESSANDRA MARIE OHASHI 20190910220743000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, nos últimos 3 

anos. 

ALINE GIULIANE DA SILVA PEREIRA  20190911154132000  
IGARAPÉ-AÇU / TÉCNICO A – 

BIBLIOTECONOMIA  

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 12 para 16, com base 

na qualificação profissional apresentada na inscrição. 
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ALINI CASTRO CARDOSO 20190911104038000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: não sendo considerados estágios e 

bolsas. 

ALINY MUNIK PINHIERO DO ROSARIO  20190911210454000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “b” e anexo IV do edital: Certificados de cursos 

de capacitação, devidamente registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária 

e conteúdos ministrados, na área da função que concorre, 

nos últimos 3 anos do referido edital. 

ALONSO FLAVIO DA SILVA FERREIRA  20190911205512000  
VIGIA DE NAZARÉ / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 

ALYNE PATRICIA DA SILVA BARBOSA  20190910193152000  
IGARAPÉ AÇU / TÉCNICO A – 

BIBLIOTECONOMIA  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, após sua 

formação inicial, nos últimos 3 anos. 

ANA ANGÉLICA GONÇALVES NETA 20190910154514000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 8.5 para 20.6, com 

base na experiência profissional e a qualificação 

profissional apresentada na inscrição. 
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ANA CÉLIA SILVA DE OLIVEIRA 20190911202626000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 

ANA LUZIA SALGADO BEZERRA  20190911235643000  
BELÉM / TÉCNICO A – ANALISTA TIC / 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “d”, do referido edital. A documentação 

apresentada como qualificação profissional não 

comprovou ser na função técnica em questão. 

ANDRÉ LUIZ PALMEIRA DA SILVA  20190911081513000  
BELÉM / TÉCNICO A – COMUNICAÇÃO 

SOCIAL  

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular do candidato de 4.5 para 5.1, com base 

na experiência profissional apresentada na inscrição. 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, após sua 

formação inicial, nos últimos 3 anos. 

BRUNA LOUISE MIRANDA NUNES  20190911114410000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 5 para 13.5, com base 

na escolaridade apresentada na inscrição. 
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BRUNO DIEGO LIMA RIBEIRO  20190911162058000  
BELÉM / TÉCNICO A – COMUNICAÇÃO 

SOCIAL  

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular do candidato de 13.1 para 14.6, com 

base na experiência profissional apresentada na inscrição. 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: diploma do curso de pós-graduação em nível de 

Mestrado na área da função, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

BRUNO HENRIQUE BARROS 

DOMINGUEZ 
20190911170910000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, nos últimos 3 

anos. 

CARLOS ACÁCIO COSTA DE SOUZA  20190911230530000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular do candidato de 0 para 8.5, com base 

na escolaridade apresentada na inscrição. 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

experiência profissional, pois não comprovou ser na 

função técnica em questão. 

CLEDENILSON GARCIA DE ALMEIDA  20190911192520000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

6.5 do referido edital. 

DIANA MARINHO DA SILVA MARTINS  20190911115739000  BELÉM / TÉCNICO A – ADMINISTRAÇÃO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 
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ELIANE FURTADO TAVARES 20190911130742000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “b” do referido edital. 

ELIZANDRA MARIA GONÇALVES 

AMARAL 
20190911150506000 MARABÁ / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 

ELTON VITELLI MARTINS  20190911112929000  
BELÉM / TÉCNICO A – CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, após sua 

formação inicial, nos últimos 3 anos. 

FERNANDA DE CARVALHO  20190911224018000  BELÉM / TÉCNICO A – ADMINISTRAÇÃO  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, após sua 

formação inicial, nos últimos 3 anos. 

FERNANDA EUDOXIA SOUZA DE 

FREITAS 
20190911134528000 BELÉM / TÉCNICO A – ADMINISTRAÇÃO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 9.3 para 14.3, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 
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GILVANDRO CALIXTOACÁCIO 

MÁCOLA  
20190911215854000  

BELÉM / TÉCNICO A – ANALISTA TIC / 

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “d”, do referido edital. A documentação 

apresentada como qualificação profissional não 

comprovou ser na função técnica em questão. 

HELIANA DA COSTA CARDOSO  20190911232135000  BELÉM / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 12,5 para 13.5, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

HERICA DARLANNE COSTA BEZERRA 20190910132010000 
IGARAPÉ AÇU / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 

IZAMAR DO ROSARIO TEIXEIRA REIS  20190911160310000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “b” do referido edital. 

JESSICA MANOELLY DOS SANTOS 

FERREIRA  
20190911165117000  

VIGIA DE NAZARÉ / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”: a documentação apresentada como 

experiência profissional não comprovou ser na função 

técnica em questão. E, o anexo IV: Certificados de cursos 

de capacitação, devidamente registrados pela instituição 

formadora, legalmente autorizada, contendo carga horária 

e conteúdos ministrados, na área da função que concorre, 

nos últimos 3 anos. 

JOÃO GUILHERME DE ANDRADE LIMA  20190911154323000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 



 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL Nº 64 / 2019 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

    

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À ANÁLISE CURRICULAR 

 

JOSIELE MARTINS DA COSTA  20190910203729000  
IGARAPÉ AÇU / TÉCNICO A – 

BIBLIOTECONOMIA  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6 e 2.7 

LEANDRO FERREIRA DA SILVA 20190911213609000 MARABÁ / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: não sendo considerados estágios e 

bolsas. 

LEILA TRINDADE DA CONCEIÇÃO 

PANTOJA  
20190911231602000  BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.7 do referido edital. 

LIENE SIQUEIRA DOS SANTOS  20190911174625000  
VIGIA DE NAZARÉ / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “b” do referido edital. 

LUCIANA DIAS DA COSTA  20190911103645000  BELÉM / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “d”, do referido edital. A documentação 

apresentada como qualificação profissional não 

comprovou ser na função técnica em questão. 

MONIQUE KAROL DOS SANTOS 

MONTEIRO 
20190910234507000 BELÉM / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “d”, do referido edital. A documentação 

apresentada como qualificação profissional não 

comprovou ser na função técnica em questão. 

PATRICIA DE NAZARE RIBEIRO SOARES 20190910112245000 BELÉM / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional no ato da 

inscrição não comprovou ser na função técnica em 

questão. 
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RAIMUNDA CONCEIÇÃO MACIEL 20190911104014000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 11.5 para 19.5, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

ROSILENE ALVES PEREIRA  20190910220924000  
TUCURUÍ / TÉCNICO A – 

BIBLIOTECONOMIA  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.7 do referido edital. 

ROSINALDO PAZ CAMPOS  20190911174255000  
SANTARÉM / ARTÍFICE DE 

MANUTENÇÃO  

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular do candidato de 9.1 para 10.1, com 

base na qualificação profissional apresentada na inscrição. 

SHIRLEY AZEVEDO DA SILVA 

BEVILAQUA  
20190911102946000  

BELÉM / TÉCNICO A – CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “c”, do referido edital. A documentação 

apresentada como experiência profissional não comprovou 

ser na função técnica em questão. 

SOLANGE CAVALCANTE ALVES 20190910113550000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, nos últimos 3 

anos. 
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TAISE DA CONCEIÇÃO REGO PEREIRA 

DIAS 
20190910181236000 BELÉM / TÉCNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no anexo IV 

do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, após sua 

formação inicial, nos últimos 3 anos. E ainda, a 

documentação apresentada como experiência profissional 

não comprovou ser na função técnica em questão. 

TATIANA FONSECA DE OLIVEIRA 20190911231406000 BELÉM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROCEDENTE. A Comissão altera o resultado da 

Análise Curricular da candidata de 17.9 para 18.5, com 

base na experiência profissional apresentada na inscrição. 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base na 

documentação apresentada e regras definidas no item 2.6 e 

Anexo IV do edital: Certificados de cursos de capacitação, 

devidamente registrados pela instituição formadora, 

legalmente autorizada, contendo carga horária e conteúdos 

ministrados, na área da função que concorre, nos últimos 3 

anos. 

WILLIAMS ANDRADE DO ROSARIO  20190911153521000  
BRAGANÇA / ARTÍFICE DE 

MANUTENÇÃO  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o resultado da 

Análise Curricular e indefere o recurso, com base no item 

2.6, alínea “b” do referido edital. 

Belém (PA), 20 de setembro de 2019. 

Rubens Cardoso da Silva 

Reitor da Universidade do Estado do Pará  


