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EDITAL Nº 007 – RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS  
PSS Nº 004/2017 DE 28 DE ABRIL DE 2017 

 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da FUNDAÇÃO DE 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ no uso de suas atribuições torna 
público o RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS ao Resultado Preliminar 
da Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado, conforme estabelecido no 
Edital Nº 004/2017. 

1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 
1.1. Conforme estabelecido do Edital de Abertura, em seu item 07 e subitens, a 

Comissão Organizadora do PSS Fasepa Nº 004/2017 torna pública a análise 
dos recursos interpostos: 

NOME DO CANDIDATO 
FUNÇÃO 

TEMPORÁRIA 
RESPOSTA AO RECURSO 

ADRIANA CIRINO CORDOVIL MONITOR 

INDEFERIDO. Candidata pontuou 0 na análise curricular no 
critério cursos de qualificação profissional,  sendo eliminada 
por não atingir nota miníma exigida  conforme item 4.2.14 

do edital de abertura.   

AILSON SARMENTO LEITE MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não foi classificado para o 
EDITAL Nº 003 – CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE 
DOCUMENTOS por não atingir nota miníma exigida, 

conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 

AILTON LAURENTINO LIMA 
BARBOSA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato pontuou 0 na análise curricular no 
critério experiência profissional, e 0 nos cursos de 

qualificação, sendo eliminado por não atingir nota mínima 
exigida conforme item 4.2.14 do edital de abertura.  

ALEX SANDRO ALVES MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a  Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança, razão pela qual as atribuições  de Vigilante  não 

possuem afinidade com a atividade desenvolvida pela 
Socioeducação.  

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MONITOR 
DEFERIDO . Candidato incluído no Edital de Resultado 
Preliminar da 2.ª fase. 



 
 
 
 
 
 

Página 2 de 12 

 

ANDRE AUGUSTO MODESTO 
DE VILHENA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE, porém não habilitado para terceira fase.  
Considerando que a Fundação de Atendimento 

Socioeducativo do Pará tem por missão coordenar e 
executar a Política Estadual de Atendimento Socioeducativo 

a adolescentes e jovens com prática de ato infracional, a 
Comissão Organizadora delibera que somente experiências 

na atuação efetiva da socioeducação ou funções que 
executem algum tipo de trabalho voltado para o público 

adolescente estará em consonância com as atribuições do 
cargo de Monitor conforme anexo III do Edital de abertura. 

Ressaltamos que a Política da socioeducação está 
vinculada a Assistência Social e não à área da segurança, 
razão pela qual as atribuições  de Vigilante e Militar não 
possuem afinidade com a atividade desenvolvida pela 
Socioeducação. Com relação ao questionamento dos 
cursos de qualificação, em deliberação da Comissão 
considerou-se que alguns conteúdos ministrados são 

compatíveis com a natureza da função.    

ANDREA ALVES DE SOUZA  MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 

de abertura.  

ANDRÉA VAZ PEREIRA DE 
OLIVEIRA  

PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

ANDREIA DE NAZARE 
SIQUEIRA BARBOSA 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

ANDRESSA FERNANDES PSICÓLOGO 

INDEFERIDO. A candidata no ato da inscrição marcou 
incorretamente as opções dos critérios de avaliação da 
análise curricular com as respectivas pontuações. Não 

marcou o quesito escolaridade Graduação, e informou total 
de 360 a 399 horas dos cursos de qualificação. Após 

confirmada a inscrição não poderá ser corrigido e nem 
inserido novos dados, conforme item 2.7 do Edital de 

abertura.      

ANTONIO CARLOS SOUZA 
BENJAMIN 

MONITOR RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO. 
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ARTUR DA SILVA TAVARES MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato pontuou 0 na análise curricular no 
critério experiência profissional, e 4 nos cursos de 

qualificação, sendo eliminado por não atingir nota mínima 
exigida conforme item 4.2.14 do edital de abertura. Não 

será aceita para fins de comprovação documentação 
extemporânea conforme item 4.2.12 do edital de abertura.  

BRÍGIDA RAMOS DOS 
SANTOS 

PEDAGOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE, porém não habilitada para terceira fase. Não 
apresentou Certidão de antecedentes da Polícia Civil e 
Certidão de antecedentes do Tribunal de Justiça do Estado 
do Pará, sendo automaticamente eliminado do PSS 
conforme item 4.2.2.9 e  4.2.3. do edital de abertura.  

BRUNO ALMEIDA DE 
CASTRO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não atingiu a pontuação geral 
mínima de 17 pontos para classificação no EDITAL Nº 003 
– CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS. 

Somente serão convocados para apresentação de 
documentos os candidatos classificados em até três vezes 
o número de vagas ofertadas neste edital, respeitado os 
critérios de desempate previstos, conforme item 4.2.6 do 

edital de abertura. 

CARLOS ALBERTO DE 
SOUZA TAVARES 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não habilitado para terceira fase. 
Pontuou 5  na análise curricular no critério escolaridade, 5 
no critério experiência profissional e 4 no critério cursos de 
qualificação, sendo eliminado por não atingir nota mínima 

exigida, conforme item 4.2.14 do edital de abertura.  

CARLOS ARTHUR GÓES 
CORDEIRO  

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não habilitado para terceira fase. 
Pontuou 3  na análise curricular no critério experiência de 

trabalho, e 3 no critério cursos de qualificação, sendo 
eliminado por não atingir nota mínima exigida. Informamos 
que para os certificados de cursos de capacitação serão 
considerados 1 ponto para cada 40h (quarenta horas) 

apresentadas e comprovadas, conforme item 4.2.9.3 do 
edital de abertura.  

CESAR DARLAN PINHEIRO 
DOS SANTOS 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE, porém não habilitado para terceira fase. Pontuou 
zero na análise curricular no critério cursos de qualificação, 

sendo eliminado por não atingir nota mínima exigida 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura..  

CLAUDIONOR LIMA DA SILVA MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não habilitado para terceira fase. 
Pontuou 0 na análise curricular do critério qualificação 

profissional, sendo eliminado por não atingir nota mínima 
exigida conforme item 4.2.14 do edital de abertura.  

DEMERSON DIAS BARBOSA MONITOR 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência.  
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DJALMA DA SILVA PEREIRA MONITOR 

INDEFERIDO.  O candidato no ato da inscrição marcou 
incorretamente as opções dos critérios de avaliação da 

análise curricular com as respectivas pontuações. Marcou o 
quesito tempo de serviço de 48 meses a 59 meses e 29 

dias, computando 4 pontos e zero nos cursos de 
qualificação por falta de documentos comprobatórios. Após 

confirmada a inscrição não poderá ser corrigido e nem 
inserido novos dados, conforme os itens 2.7 e 4.1.5 do 

Edital de abertura.   

DORYNEY DIAS PINHEIRO MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

EDI SOUSA NASCIMENTO  MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança patrimonial, razão pela qual as atribuições de 

Vigilante não possuem afinidade com a atividade 
desenvolvida pela Socioeducação. 

EDILENA GALVÃO TEIXEIRA PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

EDILENE  DA TRINDADE  MONITOR 

INDEFERIDO. O Candidato não pontuou no item 4.2.10.2, 
experiência profissional do  Edital PSS N.º 004/2017, de 28 
de abril de 2017, devido a experiência apresentada não ser 
compatível com a natureza da função para a qual concorre. 

ELISSANDRA DE OLIVEIRA 
MELO 

PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE, porém não habilitado para terceira fase. Pontuou 01 

na análise curricular no critério qualificação profissional 
conforme item 4.2.9.3 do edital de abertura, sendo 

eliminado por não atingir nota mínima exigida.  

FABIO ANDRE FARIAS MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE, porém não habilitado para terceira fase. Pontuou 
zero na análise curricular no critério experiência profissional 

conforme item 4.2. 10.2 do edital de abertura, sendo 
eliminado por não atingir nota mínima exigida.  
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FERDINANDO DIAS 
SARMENTO JÚNIOR 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança patrimonial, razão pela qual as atribuições de 

Vigilante não possuem afinidade com a atividade 
desenvolvida pela Socioeducação.  

FERNANDA LETICIA BRAGA 
DA ROSA 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

FRANCISCA DAS CHAGAS 
ALVES DOS SANTOS 

MONITOR 
DEFERIDO. Candidato incluído no Edital de Resultado 
Preliminar da 2.ª fase. 

FRANCK DOUGLAS VIDIGAL 
ROSADO 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação miníma exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

GIZELAINE MORWIRA LIMA 
DE SOUSA 

PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

GLAYCE DO SOCORRO 
CASTRO CORREA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidata pontuou 0 na análise curricular 
nos critérios experiência profissional e cursos de 

qualificação,  sendo eliminada por não atingir nota mínima 
exigida  conforme item 4.2.14 do edital de abertura.   

IOLANDA DA LUZ SOUSA NUTRICIONISTA 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

IRALICE VIEIRA DA SILVA 
MESQUITA 

PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE, porém não habilitada para terceira fase. Pontuou 1 

na análise curricular no critério formação,  8 no critério 
tempo de serviço e 3 nos cursos de qualificação 

profissional, sendo eliminada por não atingir nota mínima 
exigida conforme item 4.2.14 do edital de abertura.   



 
 
 
 
 
 

Página 6 de 12 

 

IZETE FARIAS MENDES MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança, razão pela qual as atribuições  de Vigilante  não 

possuem afinidade com a atividade desenvolvida pela 
Socioeducação.  Quanto ao questionamento sobre os 

cursos de capacitação estes devem ser compatíveis com a 
natureza da função para o qual concorre conforme item 

4.2.9.3 do edital de abertura.  

JAIRO SEBASTIÃO NUNES 
DA SILVA 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

JEFFERSON PINHEIRO 
SIQUEIRA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência.  

JOÃO DA CONCEIÇÃO SILVA MONITOR 
INDEFERIDO. Candidato não foi habilitado para terceira 
fase por não atingir nota mínima exigida, conforme item 

4.2.14 do edital de abertura. 

JOÃO DO CARMO SERRÃO 
AMORIM 

MONITOR 

INDEFERIDO. O candidato no ato da inscrição marcou 
incorretamente as opções dos critérios de avaliação da 

análise curricular com as respectivas pontuações. Marcou o 
quesito escolaridade Superior- Graduação para o cargo de 
Monitor cujo o requisito para pontuação era Ensino Médio, 
pontuou zero  na análise curricular no critério experiência 
profissional, e cursos de qualificação sendo eliminado por 
não atingir nota mínima exigida, conforme item 4.2.14 do 

edital de abertura.  

JORGE LUIZ DE SOUSA 
MARTINS  

MONITOR 

INDEFERIDO.  O candidato no ato da inscrição marcou 
incorretamente as opções dos critérios de avaliação da 

análise curricular com as respectivas pontuações. Marcou o 
quesito escolaridade médio, computando 5 pontos cujo o 
requisito para pontuação máxima eram as duas opções 
médio e médio- técnico, e pontuou zero nos cursos de 

qualificação, sendo eliminado por não atingir nota mínima 
exigida. Após confirmada a inscrição não poderá ser 

corrigido e nem inserido novos dados, conforme os itens 2.7 
e 4.1.5 do Edital de abertura.  
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JOSÉ HENRIQUE ARAUJO DA 
SILVA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança patrimonial, razão pela qual as atribuições de 

Vigilante não possuem afinidade com a atividade 
desenvolvida pela Socioeducação. Com relação ao 

questionamento dos cursos de qualificação, em deliberação 
da Comissão considerou-se que alguns conteúdos 

ministrados são compatíveis com a natureza da função 
conforme item 4.2.9.3 do edital de abertura. .    

JOSÉ LUIZ SILVA TRINDADE  MONITOR 

INDEFERIDO. O Candidato não pontuou no item 4.2.10.2, 
experiência profissional do  Edital PSS N.º 004/2017, de 28 
de abril de 2017, devido a experiência apresentada não ser 
compatível com a natureza da função para a qual concorre. 

JOSÉ SILVESTRE BALTAZAR 
RODRIGUES  

MONITOR 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência. Em obediência ao Princípio da Razoabilidade 
a Comissão Organizadora delibera que foi permitida a saída 
dos candidatos que adentraram nesta Fundação no horário 
devidamente estipulado e assinado em lista de frequência 

na condição de retorno imediato.    

JOSIANE CONSUELO 
COLAÇO BATISTA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidata pontuou zero na análise curricular 
no critério experiência profissional, sendo eliminado por não 
atingir nota mínima exigida, conforme item 4.2.14 do edital 

de abertura.  

LANA CORDOVIL PALHETA 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

INDEFERIDO. Candidato não atingiu a pontuação geral 
mínima de 25 pontos para classificação no EDITAL Nº 003 
– CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS. 

Somente serão convocados para apresentação de 
documentos os candidatos classificados em até três vezes 
o número de vagas ofertadas neste edital, respeitado os 
critérios de desempate previstos, conforme item 4.2.6 do 

edital de abertura. 

LEONIDAS FONSECA MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não foi classificado para o 
EDITAL Nº 003 – CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE 
DOCUMENTOS por não atingir nota mínima exigida, 

conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 

LIVIA CRISTINA ALVES 
NUNES 

MONITOR 

INDEFERIDO.  Candidato não atingiu a pontuação geral 
mínima de 17 pontos para classificação no EDITAL Nº 003 
– CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS. 

Somente serão convocados para apresentação de 
documentos os candidatos classificados em até tres vezes 
o número de vagas ofertadas neste edital, respeitado os 
critérios de desempate previstos, conforme item 4.2.6 do 

edital de abertura.  
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LORILEI STEFANELLO 
SECCON 

PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

LUCIANO ANDREY GOMES 
LIMA 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE, porém não habilitado para terceira fase. Pontuou 
zero na análise curricular no critério experiência profissional 

e zero no critério cursos de qualificação, sendo eliminado 
por não atingir nota mínima exigida conforme item 4.2.14 do 

edital de abertura. 

LUIZ CARLOS GUIMARÃES 
DE ALMEIDA JUNIOR  

AGENTE DE 
PORTARIA 

RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO. 

MANOEL DA VERA CRUZ 
RIBEIRO MOREIRA  

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

INDEFERIDO. Candidato pontuou 3 na análise curricular no 
critério experiência profissional, sendo eliminado por não 

atingir nota mínima exigida, conforme item 4.2.14 do edital 
de abertura.  

MARCELO JOSE ROSARIO 
DE SOUSA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança patrimonial, razão pela qual as atribuições de 

Vigilante não possuem afinidade com a atividade 
desenvolvida pela Socioeducação. 

MÁRCIA NAZARENA LOBATO 
MONTEIRO 

PSICÓLOGO 

INDEFERIDO. Candidata não anexou declaração de 
experiência profissional atestando inicio /término ou 

continuidade do contrato no período de 12 anos, conforme 
item 4.2.10.2 do edital de abertura. Pontuou 6 na análise 

curricular no critério experiência profissional, sendo 
eliminado por não atingir nota mínima exigida.    

MARCIO ALEXANDRE DO 
NASCIMENTO  

MONITOR 

DEFERIDO. Candidato incluído na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE, porém não habilitado para terceira fase. Pontuou 0 
na análise curricular no critério experiência profissional por 

incompatibilidade com a natureza da função, sendo 
eliminado por não atingir nota mínima exigida conforme os 

respectivos itens 4.2.9.3 e 4.2.14 do edital de abertura.   

MARIA CRISTINA COSTA 
MONTEIRO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato não foi classificado para o 
EDITAL Nº 003 – CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE 
DOCUMENTOS. por não atingir nota mínima exigida, 

conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 

MARIA DO SOCORRO DOS 
REIS LOBATO 

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

DEFERIDO. Candidato incluído no Edital de Resultado 
Preliminar da 2.ª fase. 
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MARIA DO SOCORRO 
DUARTE FARO BRASIL 

PEDAGOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

MARIA DO SOCORRO 
TRINDADE DA SILVA 

MONITOR 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE, porém não habilitada para terceira fase. Pontuou 
zero na análise curricular no critério experiência 

profissional, sendo eliminada por não atingir nota mínima 
exigida conforme item 4.2.14 do edital de abertura.  

MARIA GORETH MACIEL DE 
ARAUJO 

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase. 

MARIA JOSE OLIVEIRA DE 
MELO 

PEDAGOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

MARIA NELMA DE ALMEIDA 
SILVA 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

MARINA BAIA DE SENA PSICÓLOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

MARINETE SANTOS DA 
SILVA 

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

INDEFERIDO. Candidato não habilitado para terceira fase. 
Pontuou 2  na análise curricular no critério experiência de 

trabalho, e 0 no critério cursos de qualificação, sendo 
eliminado por não atingir nota mínima exigida, conforme 

item 4.2.14 do edital de abertura.  

MARTA MARQUES MAMONA 
GASPAR 

PEDAGOGO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

NORMA CRISTINA GOMES 
RAIOL DO AMARAL 

MONITOR 

INDEFERIDO. Informamos que que o certificado de curso 
técnico equivale ao critério de pontuação escolaridade e 

não ao critério curso de capacitação profissional, conforme 
item 4.2.10.1.2. 

NORMA SOUZA DOS 
SANTOS 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 
FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase.  

ORIVALDO AMARAL 
RODRIGUES 

AGENTE DE 
PORTARIA 

DEFERIDO. Candidato com documentação completa 
conforme item 4.2.2 do edital de abertura. Atingiu a 

pontuação mínima exigida na análise curricular, sendo 
habilitado para terceira fase.  
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OSAIAS DA SILVA SIQUEIRA MONITOR 

INDEFERIDO. O candidato não apresentou certificado de 
escolaridade na análise documental, sendo 

automaticamente eliminado do PSS conforme os itens 
4.2.2.9 e  4.2.3. do edital de abertura.  

RITA DE FÁTIMA DA CRUZ 
SILVA 

AGENTE DE 
PORTARIA 

INDEFERIDO. Candidata não foi classificada por não atingir 
nota mínima exigida, conforme item 4.2.14 do edital de 

abertura.   

ROBERTO DA COSTA 
CARVALHO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança patrimonial, razão pela qual as atribuições de 

Vigilante não possuem afinidade com a atividade 
desenvolvida pela Socioeducação. Com relação ao 

questionamento dos cursos de qualificação, em deliberação 
da Comissão considerou-se que os cursos de qualificação 
não são compatíveis com a natureza da função conforme 

item 4.2.9.3 do edital de abertura.  

ROBSON ROGÉRIO PEREIRA MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato pontuou 0 na análise curricular no 
critério experiência profissional por incompatibilidade com a 
natureza da função, e 2 nos cursos de qualificação, sendo 

eliminado por não atingir nota mínima exigida conforme item 
4.2.14 do edital de abertura.  

RODRIGO CEZAR BORGES 
DE PAULA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência.  

ROGÉRIO GOMES DE 
OLIVEIRA  

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

INDEFERIDO. O candidato no ato da inscrição marcou 
incorretamente as opções dos critérios de avaliação da 

análise curricular com as respectivas pontuações. A nota 
definitiva obtida na segunda fase ( Análise curricular) não 

será cumulativa para a terceira fase ( Entrevista), conforme 
item 4.2.15 do edital de abertura.   

RONDINELLI DE ALMEIDA 
MACHADO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato  não informou no formulário de 
inscrição que possuía curso técnico, Informou na ficha de 
inscrição somente os 02 anos e meio de experiência 
profissional, obtendo 02 pontos,  

ROSEANE MARIA COSTA DE 
BRITO 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência.  

SERGIO AUGUSTO MUNIZ 
DE ARAUJO 

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

INDEFERIDO. Candidato pontuou 0 na análise curricular 
nos critérios experiência profissional e cursos de 

qualificação,  sendo eliminado por não atingir nota mínima 
exigida. conforme item 4.2.14 do edital de abertura.  Não 

será aceita para fins de comprovação documentação 
extemporânea conforme item 4.2.12 do edital de abertura.  
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SILVIA DO SOCORRO DE 
CASTRO JUCÁ 

AGENTE DE 
ARTES PRÁTICAS 

- COZINHEIRO 

DEFERIDO. Candidata incluída na lista de frequência da 
segunda fase do Processo Seletivo conforme  EDITAL Nº 
005 – RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR – 2ª 

FASE. Atingiu a pontuação mínima exigida na análise 
curricular, sendo habilitada para terceira fase. 

SIMONE DE FÁTIMA CHAVES 
DA CRUZ 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança, razão pela qual as atribuições de Vigilante  não 

possuem afinidade com a atividade desenvolvida pela 
Socioeducação.  Quanto ao questionamento sobre os 

cursos de capacitação estes devem ser compatíveis com a 
natureza da função para o qual concorre conforme item 

4.2.9.3 do edital de abertura. 

SIMONE DE FÁTIMA CHAVES 
DÁ CRUZ 

MONITOR 

INDEFERIDO. Considerando que a Fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará tem por missão 

coordenar e executar a Política Estadual de Atendimento 
Socioeducativo a adolescentes e jovens com prática de ato 
infracional, a Comissão Organizadora delibera que somente 

experiências na atuação efetiva da socioeducação ou 
funções que executem algum tipo de trabalho voltado para 

o público adolescente estará em consonância com as 
atribuições do cargo de Monitor conforme anexo III do Edital 
de abertura. Ressaltamos que a Política da socioeducação 

está vinculada a Assistência Social e não à área da 
segurança, razão pela qual as atribuições de Vigilante  não 

possuem afinidade com a atividade desenvolvida pela 
Socioeducação.  Quanto ao questionamento sobre os 

cursos de capacitação estes devem ser compatíveis com a 
natureza da função para o qual concorre conforme item 

4.2.9.3 do edital de abertura.  

TELMA DO SOCORRO 
RABELO RODRIGUES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

INDEFERIDO. A candidata não apresentou Registro Geral 
de Identidade na análise documental, sendo 

automaticamente eliminada do PSS conforme os 
respectivos itens 4.2.2. e  4.2.3. do edital de abertura.  

VALCIRENE ADRIANA DE 
JESUS NASCIMENTO 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

INDEFERIDO. Candidata não apresentou declaração de 
residência, atestado de aptidão física e mental, e certidão 

de antecedentes da Polícia Federal na análise documental, 
sendo automaticamente eliminado do PSS conforme o item 

4.2.3. do edital de abertura.  

VANUSA TEIXEIRA CUNHA 
BEZERRA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Conforme item 1.6 do EDITAL Nº 003 – 
CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS os 

candidatos deverão comparecer com 30 minutos de 
antecedência.  

HIGOR FÁBIO PINON DE 
CRISTO  

MONITOR 

INDEFERIDO. O candidato não apresentou declaração de 
residência na análise documental, sendo automaticamente 

eliminado do PSS conforme os itens 4.2.2.8 e  4.2.3. do 
edital de abertura.  
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NILVAN JOÃO PEREIRA DA 
SILVA 

MONITOR 

INDEFERIDO. O Candidato não pontuou no item 4.2.10.2, 
experiência profissional do  Edital PSS N.º 004/2017, de 28 
de abril de 2017, devido a experiência apresentada não ser 
compatível com a natureza da função para a qual concorre. 

RENE MAYSON RODRIGUES MONITOR 

INDEFERIDO. O Candidato não pontuou no item 4.2.10.2, 
experiência profissional do  Edital PSS N.º 004/2017, de 28 
de abril de 2017, devido a experiência apresentada não ser 
compatível com a natureza da função para a qual concorre. 

 

 

 
Belém (PA), 19 de maio de 2017. 
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