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EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS AO RESULTADO 
PRELIMINAR DA SEGUNDA FASE DO PSS FASEPA Nº 002/2017. 

 

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 002/2017. 

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 002/2017 torna pública a análise 
dos recursos interpostos: 

NOME DO CANDIDATO 

FUNÇÃO 
TEMPORÁRIA 
PARA QUAL 
CONCORRE 

MUNICÍPIO RESPOSTA 

MARIA TELMA SOUZA 
SANTOS 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

NARA ASSUNÇÃO DE 
FREITAS LUCENA 

MONITOR SANTARÉM 
INDEFERIDO. Todas as explicações necessárias 
para preenchimento constam no edital de 
abertura, itens 2 e 4, e subitens. 

ELIELSON SOUSA DA 
COSTA 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

ERIKA SOUSA DA SILVA 
BATISTA 

MONITOR SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura 

JOICE BELO CASTRO 
MATOS 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

SANTARÉM 
Esclarecemos ao candidato que tal situação está 
prevista no item 4.2.11 do edital de abertura, 
sendo, portanto, cumulativos os quesitos citados. 

JOSUÉ SOUZA PASSOS MONITOR MARABÁ 
INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 

RUTIANE SOUSA CORRÊA PEDAGOGO SANTARÉM 

INDEFERIDO. A candidata pontuou 1,5 na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que o resultado divulgado tem 
caráter PRELIMINAR. As documentações 
comprobatórias enviadas ainda estão sendo 
analisadas. 

FRANCIRUBIA FEITOZA DA 
SILVA 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ANDRE BRANDAO DA 
COSTA 

AGENTE DE 
PORTARIA 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

PABLIANNE CARNEIRO DA 
SILVA 

MONITOR MARABÁ 
INDEFERIDO. A candidata pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura.  
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RAYLONE MONTEIRO DOS 
REIS 

AGENTE DE 
PORTARIA 

MARABÁ 
INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura 

JAMES DE HOLANDA 
CARNEIRO 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

LUÍS CARLOS FIGUEIRA DE 
SOUSA 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura 

FABIULA RIBEIRO PAIXAO 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

VANDERLY SENA SILVA PEDAGOGO MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

WENDRYO JUNIO DA SILVA 
MATOS 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

MARIA ELIZABETE 
PEDROSO DE QUEIROZ 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura.  

TALITA ALEXANDRE DA 
SILVA 

PEDAGOGO SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

GILSON SILVA DAS NEVES MONITOR SANTARÉM 
DEFERIDO. Candidato incluído no edital de 
resultado preliminar da 2º fase. 

JULIO REIS AZEVEDO 
NETO 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

LUCIANA MONITOR MARABÁ 
Recurso sem identificação completa do 
candidato. 

GILVAN SILVA DE SOUSA 
AGENTE DE 
PORTARIA 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ANDRE FIGUEIREDO BRITO MOTORISTA SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

KATIANE RODRIGUES DA 
SILVA 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ELIANE DA ROCHA SILVA 
COSTA 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

RAFAEL DE ANDRADE 
PORTELA 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. O candidato pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura 

DOALCEI RAMOS MATOS 
RIBEIRO 

MOTORISTA MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

MÁRCIA CRISTINA SOUSA 
PINTO 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

SANTARÉM 

INDEFERIDO. Informamos que é de 
responsabilidade do candidato o preenchimento 
das informações no formulário de inscrição, 
sendo vetada a modificação após seu envio. 
Quanto ao questionamento, informamos que 
conforme os critérios estabelecidos no edital, as 
ÚNICAS opções que pontuam no quesito 
escolaridade são: ESPECIALIZAÇÃO, 
MESTRADO ou DOUTORADO. A graduação 
não é considerada critério para pontuação, pois é 
requisito OBRIGATÓRIO, dependendo da função 
temporária para qual concorre, conforme 
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disposto no edital de abertura e seus anexos. 

MARIA ISAMAR SILVA DOS 
SANTOS 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

MAXWELL LIMA FERREIRA MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ALTEME BRITO DE AQUINO MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. As comprovações de qualquer 
critério informado no ato da inscrição são 
obrigatórias, conforme disposto no edital de 
abertura. 

LUCIVALDO GUIMARAES 
DOS REIS 

MONITOR SANTARÉM 
INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura 

SILVIA MOREIRA DOS 
SANTOS 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata obteve a nota 
referente ao quesito marcado no ato de sua 
inscrição (1 ponto). 

ANA MARIA SANTOS 
MARQUES 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura 

ARLISSON LUIZ 
RODRIGUES DOS SANTOS 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

ADIRCEU DEZINCOURT 
SOUSA 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

LOURIVAL ALVES 
FERREIRA COSTA 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

LIGIA CARLA PSICÓLOGO SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

IONE DE SOUZA SOARES MONITOR MARABÁ 
INDEFERIDO. São vetadas as alterações das 
informações dadas no momento da inscrição, 
conforme itens 2.8 e 4.1.3 do edital de abertura. 

RAIMUNDO FILHO 
CARVALHO DE SOUZA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 

CLAUDETH MORAIS DE 
LIMA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. Informamos que é de 
responsabilidade do candidato o preenchimento 
das informações no formulário de inscrição, 
sendo vetada a modificação após seu envio.  

MARY ELEN MEDEIROS 
CORREA 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

RAFAEL FREITAS DA 
CONCEIÇÃO 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. Informamos que é de 
responsabilidade do candidato o preenchimento 
das informações no formulário de inscrição, 
sendo vetada a modificação após seu envio.  

ADIJANE KELEN 
BERNARDES DELGADO 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 
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JOSÉ HENRIQUE MOTA DE 
OLIVEIRA 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 

EMERSON CARLOS 
CARVALHO MACIEL 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 

MARIA SUZETE BEZERRA 
LIMA BARROS 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

FRANCISCO RUBERVAL 
OLIVEIRA DA SILVA 

MOTORISTA SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

ANDREA CRISTIANE DIAS 
GUIMARÃES 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ 
DEFERIDO. Candidato incluído no edital de 
resultado preliminar da 2º fase. 

FELIX ALENCAR MARINHO 
DE OLIVEIRA NETO 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. Quanto ao 
questionamento sobre os critérios de avaliação, 
informamos que o mesmos foram definidos 
considerando a necessidade de aprimoramento 
da Administração Pública, através de 
qualificação profissional para exercer as 
atividades dentro da Fundação.  

RAUL COELHO CORREA MOTORISTA MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

JEFFERSON FREITAS 
PRAZERES DA CRUZ 

MOTORISTA MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

GEOVANI GONÇALVES 
BRAGA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 
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LUIS FELIPE VARÃO COSTA MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. 

ROGERIO NUNES DOS 
SANTOS 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ADRIANO RODRIGUES DA 
COSTA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1,5 na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. 

JORGE PABLO ALMEIDA 
VEIGA 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 

ALEXANDRE ESTEVAM 
DOS SANTOS 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1,5 na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. 

ANTÔNIA CLEIDE 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
MARABÁ 

INDEFERIDO. A candidata pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio. 

DELCYVANE DOURO DO 
NASCIMENTO 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

LUIS ISAAC FORTADO 
NUNES 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

JOÃO ALBERTO 
ALBUQUERQUE DA CRUZ 

AGENTE DE 
PORTARIA 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

MARIA DE JESUS MONTE 
DE SOUZA 

PEDAGOGO SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 
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PAULO IGOR SOUSA DE 
FARIAS 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1,5 na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. Esclarecemos que o 
resultado divulgado é PRELIMINAR e que a 
documentação comprobatória enviada ainda está 
sendo analisada. 

MARLY ANGELA RIBEIRO 
NEVES 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

JONILSON RODRIGUES 
DOS SANTOS 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

GEORGE RIBEIRO DE 
SOUSA 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

JULIÃO ALVES PEREIRA 
JUNIOR 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. Esclarecemos que a 
pontuação está vinculada aos critérios de 
preenchimento do formulário de inscrição, e que 
a mesma foi atribuída automaticamente de 
acordo com as opções marcadas.  

LUCIENE DOS SANTOS 
PEREIRA 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. A candidata pontuou 1,5 na 
análise curricular, sendo eliminada do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio. 

WERLEN DA COSTA 
FERREIRA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 2 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio.   

LILIANN RONNIZYE 
FERNANDES SARAIVA 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

RAIMUNDO NONATO 
PEREIRA 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio.   
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RICARDO HENRIQUE 
GOMES NEVES 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminado do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio.   

NORMANDO CAMPOS 
BENTES 

MONITOR SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio.   

CÁSSIO PINTO MONTEIRO MONITOR SANTARÉM 
INDEFERIDO. O candidato não enviou os 
documentos comprobatórios no período disposto 
no edital de abertura. 

SUELY FERREIRADA LUZ 
LIMA 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ELTON ANTONIO GOMES 
SILVA 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

LEONOR BASTOS 
LAURINDO 

AGENTE DE 
ARTES 

PRÁTICAS - 
COZINHEIRO 

SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata não enviou os 
documentos comprobatórios no período disposto 
no edital de abertura. 

CARLOS ALBERTO DE 
ALMEIDA REGO 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio.   

FRANCISCO RICARDO DE 
SOUSA FILHO 

MONITOR SANTARÉM 
INDEFERIDO. A candidata não enviou os 
documentos comprobatórios no período disposto 
no edital de abertura. 

JOSE CLAUDIO DE ARAUJO MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio.   

FABIANO COSTA SOUZA MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. O candidato pontuou zero na 
análise curricular, sendo eliminado do PSS 
conforme item 4.2.14 do edital de abertura. 
Informamos que é de responsabilidade do 
candidato o preenchimento das informações no 
formulário de inscrição, sendo vetada a 
modificação após seu envio.   

CHARLIANNE DE MORAES 
BARROS SILVA 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 
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WALQUIRIA SOUSA 
RODRIGUES 

MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

ALMIR PINTO DE OLIVEIRA MONITOR MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

JOÃO BOSCO RAMOS DE 
ANDRADE 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. Esclarecemos que os critérios 
utilizados estão dispostos no edital de abertura. 
Não houve correção, e sim uma aferição 
automática das respostas dadas pelo candidato 
através do sistema utilizado. Esclarecemos, 
ainda, que a responsabilidade pelo 
preenchimento das informações no ato da 
inscrição é do candidato, sendo vedadas 
alterações após o envio do formulário. 

ANA CAROLINA MENEZES 
DE SOUZA 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

MARIA LUCIDEAN ALVES 
DE SOUZA 

MONITOR MARABÁ 

INDEFERIDO. A candidata pontuou 1 na análise 
curricular, sendo eliminada do PSS conforme 
item 4.2.14 do edital de abertura. Informamos 
que é de responsabilidade do candidato o 
preenchimento das informações no formulário de 
inscrição, sendo vetada a modificação após seu 
envio.   

CARLOS ANDRÉ DO 
NASCIMENTO SILVA 

MOTORISTA MARABÁ Recurso sem argumentação e solicitação. 

JEAN CLAUDIO FURTADO 
DE SENA 

AGENTE DE 
PORTARIA 

SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

LEUDSON JUNIO MORAES 
MOTA 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

LUIS CLAUDIO DE 
OLIVEIRA FURTADO 

MONITOR SANTARÉM Recurso sem argumentação e solicitação. 

 

 
Belém (PA), 24 de março de 2017. 
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