
 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL Nº 07 / 2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

    

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o Edital nº 07/2018-UEPA, de 

06/02/2018, que trata sobre o Processo Seletivo Simplificado, para contratação em funções temporárias na UEPA, RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO o resultado dos recursos interpostos à homologação das inscrições, devidamente encaminhados a 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 

ANDRESSA DE JESUS ARAUJO 
RAMOS 

20189785 
CASTANHAL / AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso da 
candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 
candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 

EDUARDO LANA 20189669 BELEM / TECNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 
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deverá estar atento, pois após a conclusão da 
solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros que venha a cometer. 

ELAINE LEMOS MEDEIROS 20191367 
MARABA / AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso da 
candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 
candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 2.13 Não 
serão aceitas pendências de nenhuma natureza 

nas inscrições e na análise curricular. 2.14 

Depois de confirmada a inscrição, esta não 

poderá ser corrigida e nem será possível a 
inserção de novos dados. 

ELINALDA DA SILVA MOREIRA 20190072 
BELEM / TECNICO A – 

ADMINISTRACAO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso da 
candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 
candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
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eventuais erros que venha a cometer. 

ELISIO BARRAL DE ALMEIDA 20187763 
SALVATERRA / AUXILIAR DE 

SERVICOS 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 
haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros que venha a cometer. 2.13 Não 

serão aceitas pendências de nenhuma natureza 

nas inscrições e na análise curricular. 2.14 
Depois de confirmada a inscrição, esta não 

poderá ser corrigida e nem será possível a 

inserção de novos dados. 

GISELLE SENNA VELASCO DE 

ALMEIDA 
20187800 

BELEM / TECNICO A - ARQUITETURA 

E URBANISMO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso da 

candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 
solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros que venha a cometer. 
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HELOISA HELENA SILVA DOS 

SANTOS 
20190069 BELEM / AGENTE ADMINISTRATIVO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso da 

candidata considerando que a mesma já consta na 

listagem com inscrição devidamente 

homologada. 

ISABELL THERESA TAVARES NERI 20190064 BELEM / TECNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso da 

candidata com base nos itens 2.10 O candidato 
deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 
prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 2.13 Não 

serão aceitas pendências de nenhuma natureza 
nas inscrições e na análise curricular. 2.14 

Depois de confirmada a inscrição, esta não 

poderá ser corrigida e nem será possível a 

inserção de novos dados. 

ITAMAR SOARES DA SILVA 20191134 MARABA / MOTORISTA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 
deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 
prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 
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JESSICA MAYARA ALVES TAPAJOS 20189389 BELEM / TECNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso da 

candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 
haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros que venha a cometer. 

JONATAN RIBEIRO OLIVEIRA 20191964 
BELEM / TECNICO A – 
ADMINISTRACAO 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 
deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 
candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 

MARCOS VINÍCIUS DE MENDONÇA 

DE MENEZES 
  

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.11 O candidato é 

responsável pelas informações prestadas, arcando 
com as consequências de eventuais erros que 

venha a cometer. 

MARLENE DA SILVA TEIXEIRA 20187853 BELEM / TECNICO A – PSICOLOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso da 
candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 
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solicitação da inscrição, em hipótese alguma 
haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 

PAULO EDUARDO DE LIMA BRAGA 20192018 
SALVATERRA / AUXILIAR DE 
SERVICOS 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 
deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 
prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 2.13 Não 

serão aceitas pendências de nenhuma natureza 
nas inscrições e na análise curricular. 2.14 

Depois de confirmada a inscrição, esta não 

poderá ser corrigida e nem será possível a 

inserção de novos dados. 

ROMARIO PAIXAO PENA 20191332 
BELEM / TECNICO A - CIENCIAS 
SOCIAIS 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 

resultado da homologação e indefere o recurso do 

candidato com base nos itens 2.10 O candidato 
deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 

haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 
prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros que venha a cometer. 
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TATIANA DE OLIVEIRA SANTANA 20190634 BELEM / TECNICO A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE. A Comissão mantém o 
resultado da homologação e indefere o recurso da 

candidata com base nos itens 2.10 O candidato 

deverá estar atento, pois após a conclusão da 

solicitação da inscrição, em hipótese alguma 
haverá a possibilidade de mudança. 2.11 O 

candidato é responsável pelas informações 

prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros que venha a cometer. 

 

Belém-PA, 16 de fevereiro de 2018. 

 

 

RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 


