
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO - EDITAL 169/2022-R

OFÍCIO Nº 003/2022/DET/CEUNES/UFES - Comissão de Inscrição do edital
169/2022-R

Ao chefe do Departamento de Engenharia e Tecnologia - DET/CEUNES
Prof. Dr. Osmar Vicente Chévez Pozo

Assunto: Homologação das Inscrições do concurso público - Edital 169 de 23 de
dezembro de 2022 - Área/Subárea: Engenharias / Petróleo e Petroquímica.

Após análise dos requerimentos de inscrição para o cargo de professor do magistério
superior do quadro permanente que trata o edital 169/2022-R, de 23 de dezembro de 2022,
apresenta-se o seguinte resultado:

INSCRITO RESULTADO

CRISTINA LIMA DE MORAIS
DOC.: 23068.000866/2023-36 DEFERIDO

JENIFFER CRISTINA SILVEIRA
DOC.: 23068.002139/2023-11 DEFERIDO

RÔMULO FIENI FEJOLI
DOC. 23068.003350/2023-43 DEFERIDO

DIUNAY ZULIANI MANTEGAZINI
DOC.: 23068.003907/2023-46 DEFERIDO

CARLOS FREIRE DOS SANTOS
DOC.: 23068.004011/2023-84 DEFERIDO

KELVIN CRISTIEN DE OLIVEIRA
BARBOSA - DOC.: 23068.004849/2023-78 DEFERIDO

ISABELA SILVA MANTEGAZINI - DOC.:
23068.004941/2023-38 DEFERIDO

PEDRO JUNIOR ZUCATELLI - DOC.:
23068.005013/2023-91 DEFERIDO

MARCELO AIOLFI BARONE - DOC.:
23068.005019/2023-68 DEFERIDO
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VITOR PANCIERI PINHEIRO - DOC.:
23068.005249/2023-27 DEFERIDO

RODRIGO XAVIER DE ALMEIDA LEÃO -
DOC.: 23068.005269/2023-06 DEFERIDO

ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI -
DOC.: 23068.005435/2023-66 DEFERIDO

CAMILO ANDRÉS GUERRERO MARTIN -
DOC.: 23068.005513/2023-22 DEFERIDO

São Mateus - ES, 10 de fevereiro de 2023.
Respeitosamente,

__________________________________
Brenno Augustto Inacio Ribeiro

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 58, de 26 de outubro de 2022

__________________________________
Fabrício Araújo da Nóbrega

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 58, de 26 de outubro de 2022

Detalhamento dos requerimentos de inscrições:

CRISTINA LIMA DE MORAIS - DOC.: 23068.000866/2023-36

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas, NÃO SE APLICA
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quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

ISENTO

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

JENIFFER CRISTINA SILVEIRA - DOC.: 23068.002139/2023-11

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

ISENTO

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

RÔMULO FIENI FEJOLI - DOC. 23068.003350/2023-43

Documento Situação
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Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

ISENTO

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

DIUNAY ZULIANI MANTEGAZINI - DOC.: 23068.003907/2023-46

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de

OK
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inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

CARLOS FREIRE DOS SANTOS - DOC.: 23068.004011/2023-84

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

KELVIN CRISTIEN DE OLIVEIRA BARBOSA - DOC.: 23068.004849/2023-78

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto

NÃO SE APLICA
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permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

ISABELA SILVA MANTEGAZINI - DOC.: 23068.004941/2023-38

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

PEDRO JUNIOR ZUCATELLI - DOC.: 23068.005013/2023-91

Documento Situação
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Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

MARCELO AIOLFI BARONE - DOC.: 23068.005019/2023-68

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de

OK
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inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

VITOR PANCIERI PINHEIRO - DOC.: 23068.005249/2023-27

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

RODRIGO XAVIER DE ALMEIDA LEÃO - DOC.: 23068.005269/2023-06

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto

NÃO SE APLICA
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permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI - DOC.: 23068.005435/2023-66

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

NÃO SE APLICA

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK
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CAMILO ANDRÉS GUERRERO MARTIN - DOC.: 23068.005513/2023-22

Documento Situação

Requerimento de inscrição, conforme modelo oficial da UFES, à
disposição no sítio www.progep.ufes.br, no qual o candidato declare
estar ciente do contido no edital e na Resolução nº
03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

OK

Cópia de documento oficial de identidade com foto; OK

Se estrangeiro, cópia do visto permanente e passaporte (caso não
possua o visto permanente, a inscrição deverá ser aceita, mas,
quando da sua posse, será exigida a apresentação do visto
permanente e o registro nacional de estrangeiro - RNE);

OK

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item
7.11, ou requerimento de isenção de taxa (Anexo III do edital),
conforme o item 8.

OK

Declaração firmada pelo candidato de que possui documentação
comprobatória de estar em dia com suas obrigações eleitorais e
militares (assinatura da declaração constante no formulário de
inscrição), quando for o caso, ou o envio das referidas
documentações.

OK

São Mateus - ES, 10 de fevereiro de 2023.

Respeitosamente,

__________________________________
Brenno Augustto Inacio Ribeiro

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 58, de 26 de outubro de 2022

__________________________________
Fabrício Araújo da Nóbrega

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 58, de 26 de outubro de 2022
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[SHA512]: 3290ae6d6d5c96d6d5048d3090c476ac3663273ed162711efe4fb86de1c59f4b53183779700079f669c88464ea95d415314d9dbb81107766df1c534fe35da547

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Brenno Augustto Inacio Ribeiro (brenno.ribeiro@ufes.br)

Data/Hora: 10/02/2023 - 09:54:58, IP: 200.137.72.162

[SHA256]: 2b90d053329f57542a0b1704d9c7f15f1999e85ae80fe656f54e6cb61cdf7431

ASSINADO - Fabricio Araujo Da Nobrega (fabricio.nobrega@ufes.br)

Data/Hora: 10/02/2023 - 13:16:11, IP: 200.137.72.162

[SHA256]: 8ffbc6cc2ccba2e9ba837c3438ec8bae27af3449797cb0db68812611680e162e

Histórico de eventos registrados neste envelope

10/02/2023 13:16:11 - Envelope finalizado por fabricio.nobrega@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 13:16:11 - Assinatura realizada por fabricio.nobrega@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 13:15:40 - Envelope visualizado por fabricio.nobrega@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 09:54:58 - Assinatura realizada por brenno.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 09:54:44 - Envelope visualizado por brenno.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 09:54:19 - Envelope registrado na Blockchain por brenno.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 09:54:16 - Envelope encaminhado para assinaturas por brenno.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162

10/02/2023 09:50:08 - Envelope criado por brenno.ribeiro@ufes.br, IP 200.137.72.162


