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EDITAL Nº 009 – RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS  
PSS Nº 007/2017 DE 05 DE JULHO 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 e Terceira Fase do Processo Seletivo Simplificado, conforme 
estabelecido no Edital Nº 007/2017. 

1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS 

1.1. Conforme estabelecido do Edital de Abertura, em seu item 08 e subitens, a 
Comissão Organizadora do PSS FASEPA Nº 007/2017 torna pública a 
análise dos recursos interpostos: 

NOME DO CANDIDATO FUNÇÃO TEMPORÁRIA  RESPOSTAS DE RECURSOS 

ANGELA DO SOCORRO 
MENDES 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

INDEFERIDO. Considerando a 
necessidade de preenchimento 
imediato de vagas da instituição, a 
documentação RG solicitada em edital 
tem por finalidade a contratação dos 
candidatos segundo as normativas 
transitórias e documentais da 
secretaria de estado de administração 
– SEAD, e não somente a identificação 
dos mesmos, sendo, portanto 
imperiosa sua apresentação.  
 

MARIA CRISTINA TINOCO 
AGENTE DE ARTES 

PRÁTICAS 

INDEFERIDO. Somente serão 
convocados para a apresentação de 
documentos os candidatos 
classificados em até três vezes o 
número de vagas ofertadas nesse 
edital respeitado os critérios de 
desempate, conforme disposto no item 
7 do edital de abertura.  
 

DIEGO CAMPOS SILVA MONITOR 

INDEFERIDO. Somente serão 
convocados para a apresentação de 
documentos os candidatos 
classificados em até três vezes o 
número de vagas ofertadas nesse 
edital respeitado os critérios de 
desempate, conforme disposto no item 
7 do edital de abertura.  
 

DENISSON DOS PASSOS 
ROCHA 

MONITOR 

INDEFERIDO. O candidato deve 
comprovar a experiência de trabalho 
através de cópia legível de carteira de 
trabalho, ou declaração do 
empregador, atestando o término ou 
continuidade do contrato, conforme 
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disposto no item 4.2.11.2 do edital de 
abertura.  
 

HAMILTON NASCIMENTO DE 
SOUSA 

MONITOR 

INDEFERIDO. O sistema emite 
automaticamente a nota preliminar da 
análise curricular, conforme as opções 
informadas pelo candidato em 
formulário de inscrição, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o 
preenchimento deste.   
 

MARIA DE NAZARÉ COELHO MONITOR 

INDEFERIDO. Candidata no ato da 
inscrição informou 320 horas de 
cursos de qualificação e comprovou 
280 horas de cursos compatíveis com 
a natureza da função, sendo eliminada 
automaticamente do PSS conforme 
disposto no item, 4.2.10 do edital de 
abertura.  

 

 

 
Belém (PA), 14 de julho de 2017. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

PSS Nº 007/2017 - Fasepa 
 

 


