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EDITAL Nº 007 – RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS  
PSS Nº 005/2017 DE 06 DE JUNHO 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 005/2017. 

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 005/2017 torna pública a 
análise dos recursos interpostos: 

NOME DO CANDIDATO FUNÇÃO TEMPORÁRIA  RESPOSTAS DE RECURSOS 

ALEX AUGUSTO ALEIXO 
MONTEIRO 

MONITOR 

INDEFERIDO. O total de qualificações 

no critério experiência profissional e 

cursos de qualificação apresentados 

pelo candidato não foram aceitos em 

razão da incompatibilidade com a 

natureza da função de monitor.   Os 

critérios da análise curricular 

informados no ato da inscrição que 

não forem devidamente comprovados 

implicarão na eliminação automática 

do candidato, conforme disposto no 

item 4.2.8 do edital de abertura.  

ALEXANDRA MAFRA 
BELUCIO DA SILVA 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

ALEXANDRA MONTEIRO 
ALVES 

AGENTE DE ARTES 
PRÁTICAS - 

COZINHEIRO 

INDEFERIDO. A Candidata não 

atendeu aos critérios estabelecidos no 

EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA, nos itens 4.2.2.9 (Certificado 

de escolaridade acompanhado de 

histórico), consequentemente sendo 

eliminado pelos itens 4.2.3, 4.2.7 e 

4.2.8. 

ALEXANDRE LOPES 
AZEVEDO JR 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. O candidato alcançou 

apenas 01 ponto no item 4.2.9.3, 

consequentemente foi eliminado pelo 

critério dos itens 4.2.7 e 4.2.8. 

ANA KELLY AMADOR LEAL MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

ANA MELO LOPES 
AGENTE DE ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 
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ANDRE DA COSTA 
SALDANHA 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. Candidato não atendeu 

aos critérios estabelecidos no EDITAL 

Nº 001 do PSS Nº 005/2017 FASEPA, 

citados nos itens 4.2.2.17 (Atestado de 

aptidão física), 4.2.2.8 (Cópia do RG 

do declarante) e  4.2..9.2, 

consequentemente foi eliminado pelo 

critério 4.2.8. 

ANGELO VICTOR MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

BRUNO ALMEIDA DE 
CASTRO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Serão convocados para 

apresentação de documentos os 

candidatos classificados em até três 

vezes o número de vagas ofertadas, 

respeitados os critérios de desempate 

disposto nos itens 6.2 e 6.3 do edital 

de abertura.  

DANIEL ALVES RAMOS MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

DANIELA MORAES DE 
OLIVEIRA 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

EBENILSON DOS SANTOS 
SILVA 

MONITOR 

DEFERIDO PARCIALMENTE. 

Documentação do contrato de locação 

deferido após análise da comissão, 

porém candidato não habilitado pra 

terceira fase. No ato da inscrição o 

candidato informou 96 meses a 107 

meses e 29 dias de experiência 

profissional, sendo eliminado por não 

apresentar documentos 

comprobatórios correspondentes aos 

dados informados, conforme disposto 

no item 4.2.8 do edital de abertura.  

EDERLAN FLEXA DO 
NASCIMENTO 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. Candidato no ato da 

inscrição marcou a opção 24 meses a 

35 meses e 29 dias no quesito "Tempo 

de serviço", e comprovou apenas 9 

meses de experiência compatível com 

a função de motorista. Os critérios da 

análise curricular informados no ato da 

inscrição que não forem devidamente 

comprovados implicarão na eliminação 

automática do candidato, conforme 

disposto no item 4.2.8 do edital de 

abertura.    
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EDSON KLEBER DE ALMEIDA 
FREITAS 

MONITOR 

DEFERIDO PARCIALMENTE. Nota 

alterada pra 13 após análise de 

conteúdo dos cursos de qualificação, 

porém candidato não habilitado para 

terceira fase. No ato da inscrição 

candidato informou 132 meses de 

experiência profissional e 400 horas de 

cursos de qualificação, sendo 

eliminado por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  

ELDE QUEIROZ 
CALANDRINE 

MONITOR 

INDEFERIDO. A Fasepa não se 

responsabilizará pelo não recebimento 

de solicitação de inscrição por motivos 

de ordem técnica, problemas em 

computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, ou por 

quaisquer outros fatores que 

impossibilitem a transferência de 

dados, conforme disposto no edital.  

ELIANNE CRISTINA PEREIRA 
SANTOS OLIVEIRA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Não serão aceitos 

protocolos de solicitação de 

documentos e/ou documentação 

extemporânea, conforme disposto nos 

itens 4.2.11 e 4.2.12 do edital de 

abertura.    

ELISSANDRA DE OLIVEIRA 
MELO 

PSICÓLOGO 

INDEFERIDO. Candidata no ato da 

inscrição informou 400 horas de 

cursos de qualificação, sendo 

comprovado apenas 170 horas.  Os 

critérios da análise curricular 

informados no ato da inscrição que 

não forem devidamente comprovados 

implicarão na eliminação automática 

do candidato, conforme disposto no 

item 4.2.8 do edital de abertura.    

ELIZABETH MARIA 
SALDANHA FERREIRA  

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

INDEFERIDO. Candidato no ato da 

inscrição informou 400 horas de 

cursos de qualificação, sendo 

eliminado por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  
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FABIO ANDRE FARIAS MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato no ato da 

inscrição informou as qualificações no 

critério  "Tempo de serviço" 84 meses 

à 95 meses e 12 dias, sendo eliminado 

por não apresentar documentos 

comprobatórios correspondentes aos 

dados informados, conforme disposto 

no item 4.2.8 do edital de abertura.  

FREDSON AUGUSTO SILVA 
DOS SANTOS 

MONITOR 

INDEFERIDO.  A documentação 

comprobatória do candidato nos 

critérios experiência profissional - 

função Vigilante e cursos de 

qualificação possui incompatibilidade 

com a natureza da função de Monitor, 

conforme disposto no edital em anexo 

III.  

GERSON DO PATROCÍNIO 
HOLLES 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. Candidato não atendeu 

aos critérios estabelecidos no EDITAL 

Nº 001 do PSS Nº 005/2017 FASEPA 

citado nos itens 4.2.3, 4.2.7 e 4.2.8. 

GILVANDRO DE LIMA ROCHA MONITOR 

INDEFERIDO. O Candidato não 

atendeu aos critérios estabelecidos no 

EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA, nos itens 4.2.2.10 (Não 

apresentou Certidão de Antecedentes 

da Polícia Civil), e consequentemente 

sendo eliminado pelo item 4.2.3. 

GYSELEE CIRILO DA SILVA MONITOR 

INDEFERIDO. Candidata no ato da 

inscrição informou 108 meses de 

experiência profissional e 280 a 319 

horas de cursos de qualificação, sendo 

eliminado por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  

HELIO VIEIRA DO 
NASCIMENTO 

AGENTE DE PORTARIA 

INDEFERIDO. Serão convocados para 

apresentação de documentos os 

candidatos classificados em até três 

vezes o número de vagas ofertadas, 

respeitados os critérios de desempate 

disposto nos itens 6.2 e 6.3 do edital 

de abertura.  A comissão esclarece 

que o indeferimento e eliminação dos 

candidatos se refere a fase seguinte 

do PSS - Entrevista, caso ocorra a 

falta de documentos comprobatórios 

dos dados informados no ato da 

inscrição, e que a lista de inscrições 
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deferidas tem por finalidade constituir 

um cadastro reserva, para que outros 

candidatos sejam convocados, caso 

não seja preenchido o número de 

vagas.   

HIGOR FABIO PINON DE 
CRISTO 

MONITOR 

INDEFERIDO.  O Candidato não 

atendeu aos critérios estabelecidos no 

EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA, nos itens 4.2.9.2 e 4.2.9.3, 

consequentemente sendo eliminado 

pelo item 4.2.8. 

JACKELINE DOS ANJOS 
RIBEIRO COSTA 

MONITOR 

INDEFERIDO. Serão convocados para 

apresentação de documentos os 

candidatos classificados em até três 

vezes o número de vagas ofertadas, 

respeitados os critérios de desempate 

disposto nos itens 6.2 e 6.3 do edital 

de abertura.  

JACQUELLINE EMANUELA 
TEIXEIRA ALVES 

NUTRICIONISTA 

INDEFERIDO. Candidata no ato da 

inscrição informou as qualificações 

Superior - Especialização e 400 horas 

de cursos de qualificação, sendo 

eliminada por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  

JEFFERSON DE BARROS 
CANDEIRA 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. Candidato não 

apresentou cópia de todas as 

documentações obrigatórias, sendo 

automaticamente eliminado do PSS, 

conforme disposto no edital de 

abertura.   

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.  

JOANA DARC GOMES DOS 
SANTOS 

PEDAGOGO 

INDEFERIDO. Candidata não atendeu 

aos critérios estabelecidos no EDITAL 

Nº 001 do PSS Nº 005/2017 FASEPA, 

citados nos itens 4.2.2, 4.2.2.10, 

4.2.2.17 e 4.2.3. 

JOÃO DE JESUS NOBRE  AGENTE DE PORTARIA 

INDEFERIDO. Candidato não 

apresentou atestado de aptidão física 

somente psicológica, sendo 

automaticamente eliminado do PSS, 

conforme disposto no 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, razão pela qual as 

atribuições de Vigilante não possuem 

afinidade com a atividade 

desenvolvida pela Socioeducação, 

portanto não sendo computadas 

pontuações no critério experiência 

profissional. Esclarecemos ainda, que 

não há nota de corte neste PSS, e os 

dados informados na inscrição assim 

como os documentos obrigatórios 

devem ser devidamente apresentados.   

JOSIANE CRISTINA DA SILVA 
BRAGA 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

MARCIO EVANGELISTA DA 
SILVA 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO.  

MARIA ANTONIA 
GUIMARAES DA CRUZ 

AGENTE DE ARTES 
PRÁTICAS - 

COZINHEIRO 

INDEFERIDO. Candidato não atendeu 

aos critérios estabelecidos no EDITAL 

Nº 001 do PSS Nº 005/2017 FASEPA 

citado nos itens 4.2.3, 4.2.7 e 4.2.8. 

MARIA DA GUIA PASSOS 
MOTA  

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

MARIA DO SOCORRO DE 
OLIVEIRA GAMA 

AGENTE DE ARTES 
PRÁTICAS - 

COZINHEIRO 

RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO.  

MARIA DO SOCORRO 
SANTOS DOS SANTOS 

MONITOR 

INDEFERIDO. A candidata alcançou 

25 pontos na análise curricular, 

entretanto a mesma não atendeu os 

critérios estabelecidos nos itens 

4.2.2.10 (Certidão de Antecedentes 

Criminais da Polícia Federal) e 4.2.2.9 

(Histórico Escolar), consequentemente 

sendo eliminado pelo item 4.2.8 do 
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EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA. 

MAURO HENRIQUE DOS 
SANTOS SILVA 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

MAYK FRANK DE AVIZ 
PEREIRA 

MONITOR 

INDEFERIDO. A Comissão esclarece 

que a lista de inscrições deferidas tem 

por finalidade constituir um cadastro 

reserva, para que outros candidatos 

sejam convocados respeitando os 

critérios de desempate, caso não seja 

preenchido o número de vagas. 

MONIQUE KAROL DOS 
SANTOS MONTEIRO 

MONITOR 
RECURSO SEM ARGUMENTAÇÃO E 

SOLICITAÇÃO. 

NATALINA NUNES  MONITOR 

INDEFERIDO. Não será aceito para 

fins de comprovação da análise de 

currículo documentação 

extemporâneos conforme disposto no 

edital. A comissão ressalta que a 

entrega de documentos deve ser feita 

pelo próprio candidato, exceto 

mediante documento de procuração.  

OSMAR SOARES DE SOUZA 
JUNIOR 

MONITOR 

DEFERIDO PARCIALMENTE. 

Documentação do contrato de locação 

deferido após análise da comissão, 

porém candidato não habilitado pra 

terceira fase. No ato da inscrição 

informou 400 horas de cursos de 

qualificação, sendo eliminado por não 

apresentar documentos 

comprobatórios correspondentes aos 

dados informados, conforme disposto 

no item 4.2.8 do edital de abertura.  

RALSON VENTURA SOARES MONITOR 

INDEFERIDO. O total de qualificações 

no critério experiência profissional e 

cursos de qualificação apresentados 

pelo candidato não foram aceitos em 

razão da incompatibilidade com a 

natureza da função de monitor.    Os 

critérios da análise curricular 

informados no ato da inscrição que 

não forem devidamente comprovados 

implicarão na eliminação automática 

do candidato, conforme disposto no 

item 4.2.8 do edital de abertura.  
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ROBERTO DA COSTA 
CARVALHO 

MONITOR 

INDEFERIDO. Candidato no ato da 

inscrição informou 132 meses de 

experiência profissional, sendo 

eliminado por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  

RONDINELLI DE ALMEIDA 
MMACHADO 

MONITOR 

INDEFERIDO. A comissão ressalta 

que o preenchimento das opções no 

formulário de inscrição é de 

responsabilidade do candidato e que 

não houve correção, e sim uma 

aferição automática das respostas 

dadas pelo candidato através do 

sistema utilizado.   

ROSANGELA GOMES LOBO 
AGENTE DE ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

INDEFERIDO. Não será aceito entrega 

de documentação extemporânea, 

conforme disposto no item 4.2.12 do 

edital de abertura.   

SHEILA TATIANA BOTELHO 
MONTEIRO 

NUTRICIONISTA 

INDEFERIDO. Candidata no ato da 

inscrição informou as qualificações 

132 meses de Tempo de serviço e 400 

horas de cursos de qualificação, sendo 

eliminada por não apresentar 

documentos comprobatórios 

correspondentes aos dados 

informados, conforme disposto no item 

4.2.8 do edital de abertura.  

SIMONE DE FÁTIMA CHAVES 
DA CRUZ 

MONITOR 

INDEFERIDO. A candidata alcançou 

10 pontos no item 4.2.9.1.2. e 10 

pontos no item 4.2.9.2. Entretanto a 

mesma não atendeu o critério 

estabelecido no item 4.2.9.3 e 

consequentemente sendo eliminada 

pelo item 4.2.8 do EDITAL Nº 001 do 

PSS Nº 005/2017 FASEPA. 

VANUSA TEIXEIRA CUNHA 
BEZERRA 

MONITOR 

INDEFERIDO. A documentação 

comprobatória da candidata nos 

critérios experiência profissional e 

cursos de qualificação possui 

incompatibilidade com a natureza da 

função de Monitor, conforme disposto 

no edital.   

WAGNER SERGIO DA LUZ 
BANDEIRA 

MOTORISTA 

INDEFERIDO. O Candidato não 

atendeu aos critérios estabelecidos no 

EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA, nos itens 4.2.2.10 (Não 

apresentou Certidão de Antecedentes 
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da Polícia Federal), 

consequentemente sendo eliminado 

pelos itens 4.2.7 e 4.2.8. 

WALLACE FERNANDO LUZ 
DA SILVA  

MONITOR 

INDEFERIDO. Serão convocados para 

apresentação de documentos os 

candidatos classificados em até três 

vezes o número de vagas ofertadas, 

respeitados os critérios de desempate 

disposto nos itens 6.2 e 6.3 do edital 

de abertura. A comissão ressalta que 

as pontuações publicadas no resultado 

preliminar foram alteradas após 

análise documental.  

WALTERLAN DA CONCEIÇÃO 
DE SOUZA CAMPOS 

MONITOR 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 05 

pontos no item 4.2.9.1.2. e 02 pontos 

no item 4.2.9.2 e 01 ponto no item 

4.2.9.3, consequentemente sendo 

eliminado pelos itens 4.2.7 e 4.2.8 do 

EDITAL Nº 001 do PSS Nº 005/2017 

FASEPA. 

 

 

 
Belém (PA), 23 de junho de 2017. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
PSS Nº 005/2017 - Fasepa 

 

 


