EDITAL Nº / 2020
RESULTADO DOS RECURSOS
A Diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará- EGPA no uso de suas
atribuições legais torna público resultado dos recursos referentes ao resultado do Processo Seletivo dos cursos
de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública com ênfases em Gestão do Conhecimento nas Organizações
Públicas e em Políticas Públicas e Governança, conforme previsto no edital de seleção 003/2020.

CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM GESTÃO DO
CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

Nº DA INSCRIÇAO

NOME DO CANDIDATO

RESPOSTA AO RECURSO

017/2020

MARTHA CRISTINA SANTOS
TEIXEIRA

020/2020

BENEDITO PIMENTEL JUNIOR

056/2020

ROSE MARY DE FÁTIMA
MELO DE MORAIS

067/2020

KELEN KATIANE DA SILVA
GOMES

DEFERIDO/De acordo com reanálise a requerente por
ser servidora estadual efetiva e não servidora
comissionada, e ainda considerando a sua nota 9,75, a
mesma teve sua classificação alterada para 1ª
colocação na listagem de Aprovados e Classificados
correspondente a categoria servidor público efetivo
estadual do curso de Gestão do Conhecimento nas
Organizações Públicas.
INDEFERIDO/ O resultado permanece inalterado por
descumprimento do item 3.2.5 do Edital de seleção.
INDEFERIDO/ O resultado permanece inalterado por
descumprimento dos itens 3.2.3 e 3.2.5 do Edital de
seleção.
DEFERIDO/ De acordo com reanálise a requerente por
ser empregada pública efetiva
e não servidora
comissionada, e ainda considerando o seu tempo de
serviço público para critérios de desempate, conforme
item 9 do edital de seleção, a mesma teve sua
classificação alterada para 18ª colocação, da listagem
na categoria servidor público efetivo estadual ou
empregado público efetivo estadual correspondente a
listagem de Aprovados e Não Classificados do curso de
Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas.

CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM POLÍTICAS
PÚBLICAS E GOVERNANÇA.

Nº da inscrição

Nome do Candidato

Resposta ao Recurso

001/2020

JOÃO OCÉLIO
BRANDÃO

RODRIGUES

024/2020

MOÍSES
OLIVEIRA
CONCEIÇÃO

045/2020

ANDERSON
ROBERTO
CASTRO AMAZONAS

DA

INDEFERIDO/ Por descumprimento do item 3.2.1 do
Edital 003/2020 de seleção. O candidato não
apresentou nenhum documento comprobatório de
tempo de exercício de atividade de nível superior e de
aprovações em concurso público, o mesmo não pode
acumular pontos no item 2.1, 3.1 e 3.3 da grade de
pontuação
INDEFERIDO/ Mantém o resultado a em virtude do
descumprimento do item 3.2.1 e 3.2.5 do Edital
003/2020.
INDEFERIDO/ Mantido o resultado em
virtude do
descumprimento do item 3.2.1 do Edital 03/2020 de
seleção, que exigia apresentação do currículo conforme
o Modelo do Anexo I.
Informamos que a inscrição do candidato foi

046/2020

ANTONIO CARLOS ABBADE
PEREIRA

047/2020

LARIZE
DOS
GUIMARAES

054/2020

ARLEN ANTÔNIO SOEIRO DE
SOUZA

056/2020

MANUELLE MARTINS COSTA
SANTOS

060/2020

ROSA MARIA MAIA PAES
SOARES

063/2020

SUEANNE DO SOCORRO
FREITAS DA SILVA
LUZIA DA SILVA ALMEIDA

065/2020
102/2020

SANTOS

JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA
COSTA
LUÃ GABRIEL DOS SANTOS

devidamente homologada, visto que foi informado por
e-mail o número de sua inscrição, não havendo
duplicidade do número de sua inscrição no processo
seletivo.
DEFERIDO/ APROVADO e CLASSIFICADO, a pontuação
do candidato foi alterada para 6,5 no processo seletivo,
passando a ocupar a 7º colocação das vagas reservadas
aos servidores públicos comissionados, em virtude de
reanálise da documentação apresentada pelo candidato
via e-mail no dia 18 de agosto de 2020. A comissão
acata a declaração de tempo de serviço apresentada
emitida pelo RH órgão ao qual o servidor está
vinculado.
DEFERIDO/O resultado da candidata foi alterado para
APROVADA e NÃO CLASSIFICADA, passando a ocupar a
11ª colocação das vagas reservadas aos servidores
públicos comissionados, considerando que não foram
pontuados tempo de exercício de atividade de nível
superior da Superintendência
Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, por falta de
documentos comprobatórios, em desacordo o item
3.2.1 do Edital 003/2020 de seleção.
INDEFERIDO/ O resultado permanece inalterado,
considerando o item 3.2.1 do referido Edital que
determina que todas as informações prestadas no
formulário do currículo deverão ser devidamente
comprovadas.
INDEFERIDO/ A pontuação da candidata permanece
inalterada, em virtude de que a mesma apresentou
apenas 01 certificado de formação continuada com
carga horaria acima de 20hs, em observância ao item 5
do Edital 003/2020, que trata sobre a forma e critérios
de avaliação.
INDEFERIDO/ Mantido o resultado. Conforme reanálise
a pontuação permanece inalterada, de acordo com a
grade de pontuação e documentação apresentada pela
candidata.
INDEFERIDO/ Descumprimento dos item 3.2.1 e 3.2.5.
INDEFERIDO/ Em virtude do descumprimento do item
3.2.5 do Edital 003/2020.
INDEFERIDO/ Descumprimento do item 3.2.5 do Edital
003/2020.
INDEFERIDO/ Descumprimento do item 4.1 do Edital
003/2020 que trata sobre a inscrição on-line no
processo seletivo.

Belém, 10 de setembro de 2020.
___________________________
Evanilza da Cruz Marinho Maciel
Diretora Geral da EGPA

