
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

EDITAL Nº 01, DE 04 DE JANEIRO DE 2017. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À NOTA DA ENTREVISTA E 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará - UEPA, no uso de suas atribuições 

legais, e, considerando o Edital nº 001/2017-UEPA, de 04/01/2017, que trata sobre 

o Processo Seletivo Simplificado, para contratação em funções temporárias na 

UEPA, RESOLVE: 

1. Tornar público o resultado dos recursos interpostos à nota da entrevista do 

Processo Seletivo, 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. Nesta lista seguem os resultados apenas do 

Município de Belém. Para os demais municípios, o candidato deverá verificar junto 

a Coordenação do Campus da UEPA no município em que se inscreveu. 

 

2. Alterar o cronograma constante no Anexo II, no que diz respeito à 

divulgação do resultado final do PSS, do dia 27/01/2017 para 30/01/2017. 

 

Belém (Pará), 27 de janeiro de 2017. 
 

 

 

Juarez Antônio Simões Quaresma 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 
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ORDEM INSCRIÇÃO FUNÇÃO A QUE CONCORRE RESULTADO 

1.  4007442 Técnico A - ADMINISTRAÇÃO 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: I – 
habilidades de comunicação; III – habilidades técnicas e domínio do conteúdo da 
área de atuação e IV – comprometimento.  

2.  4007024 Técnico A - ADMINISTRAÇÃO 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho no item: IV – 
comprometimento.  

3.  4002464 
Técnico A - ANALISTA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou pouco desempenho nos itens: III 
– habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação e IV – 
comprometimento. 

4.  4005261 Técnico A – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: I – 
habilidades de comunicação; II – capacidade para trabalhar em equipe; III – 
habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação e IV – 
comprometimento.  
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5.  4004630 Técnico A – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: I – 
habilidades de comunicação; II – capacidade para trabalhar em equipe; III – 
habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação e IV – 
comprometimento.  

6.  4010097 Técnico A – CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho no item: III – 
habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação. 

7.  4012230 Técnico A - COMUNICAÇÃO SOCIAL 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: I – 
habilidades de comunicação; II – capacidade para trabalhar em equipe; e III – 
habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação; 

8.  4018860 Técnico A – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: II 
– capacidade para trabalhar em equipe; e IV – comprometimento. 

9.  4009526 Técnico A – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial desempenho nos itens: II 
– capacidade para trabalhar em equipe; III – habilidades técnicas e domínio do 
conteúdo da área de atuação e IV – comprometimento. 
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10.  4009769 Técnico A – PEDAGOGIA 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez 
que a pontuação atribuída correspondeu ao estabelecido no anexo IV do edital, 
considerando que considerando que o (a) candidato (a) demonstrou parcial 
desempenho nos itens: III – habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de 
atuação e IV – comprometimento.  

 

 


