
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO - EDITAL 157/2022-R

OFÍCIO Nº 001/2022/DET/CEUNES/UFES - Comissão de Inscrição do edital
157/2022-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 157 de 4 novembro 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 157/2022-R, publicado no DOU em 04 de
novembro de 2022, apresenta-se o seguinte resultado:

INSCRITO RESULTADO

ADRIEL MARTINS DA SILVA
DOC.: 23068.106744/2022-71 INDEFERIDO

ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI  -
DOC.:  23068.110511/2022-73 DEFERIDO

CAMILO ANDRÉS GUERRERO MARTIN
DOC.: 23068.110453/2022-88 DEFERIDO

CARLOS FREIRE DOS SANTOS
DOC.: 23068.106130/2022-90 DEFERIDO

CRISTINA LIMA DE MORAIS
DOC.: 23068.107813/2022-64 DEFERIDO

DANIEL RIBEIRO GRIJÓ
DOC.: 23068.106948/2022-11 DEFERIDO

DIUNAY ZULIANI MANTEGAZINI
DOC.: 23068.109060/2022-21 DEFERIDO

JENIFFER CRISTINA SILVEIRA
DOC.: 23068.107974/2022-58 DEFERIDO

KAMILLA MALVERDI BARCELOS
DOC. 23068.109226/2022-18 DEFERIDO
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LETÍCIA VERDICCHIO
DOC.: 23068.108608/2022-16 DEFERIDO

LUCIANA DE FREITAS TESSAROLO
DOC.:  23068.110457/2022-66 DEFERIDO

MARCELO AIOLFI BARONE
DOC.:  23068.110015/2022-10 DEFERIDO

PÂMELA ROSSONI LIMA
DOC.: 23068.109708/2022-60 DEFERIDO

PEDRO JÚNIOR ZUCATELLI
DOC.: 23068.106320/2022-15 DEFERIDO

PRISCILLA DE SOUZA ALMEIDA
DOC.: 23068.108617/2022-15 DEFERIDO

RODRIGO XAVIER DE ALMEIDA LEÃO
DOC.: 23068.110174/2022-14 DEFERIDO

THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
DOC.: 23068.109856/2022-84 DEFERIDO

São Mateus - ES, 15 de dezembro de 2022.
Respeitosamente,

__________________________________
Brenno Augustto Inacio Ribeiro

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 52, de 11 de outubro de 2022

__________________________________
Fabrício Araújo da Nóbrega

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 52, de 11 de outubro de 2022
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Detalhamento dos requerimentos de inscrições:

ADRIEL MARTINS DA SILVA - Doc. 23068.106744/2022-71

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);

INDEFERIDO
Não atendimento
aos itens 7.2.2 e
7.2.3 do edital

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

ALEXANDRE PERSUHN MORAWSKI - DOC.:  23068.110511/2022-73

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
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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

CAMILO ANDRÉS GUERRERO MARTIN - DOC.: 23068.110453/2022-88

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
APRESENTOU

PARA
INSCRIÇÃO

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

CARLOS FREIRE DOS SANTOS - Doc.23068.106130/2022-90

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
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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

CRISTINA LIMA DE MORAIS - DOC.: 23068.107813/2022-64

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
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DANIEL RIBEIRO GRIJÓ  - Doc. 23068.106948/2022-11

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

DIUNAY ZULIANI MANTEGAZINI - DOC.: 23068.109060/2022-21

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 OK
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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.

JENIFFER CRISTINA SILVEIRA - DOC.: 23068.107974/2022-58

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

KAMILLA MALVERDI BARCELOS - DOC.: 23068.109226/2022-18

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

LETÍCIA VERDICCHIO - DOC.: 23068.108608/2022-16

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

LUCIANA DE FREITAS TESSAROLO - DOC.:  23068.110457/2022-66

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

OK
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03/2021-CEPE/UFES (disponibilizada no sítio www.daocs.ufes.br);

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.: 23068.110015/2022-10

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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PÂMELA ROSSONI LIMA - DOC.: 23068.109708/2022-60

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 JÚNIOR ZUCATELLI - Doc. 23068.106320/2022-15

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 OK
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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.

PRISCILLA DE SOUZA ALMEIDA - DOC.: 23068.108617/2022-15

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

RODRIGO XAVIER DE ALMEIDA LEÃO - DOC.: 23068.110174/2022-14

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

THIAGO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA - DOC.:23068.109856/2022-84

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

São Mateus - ES, 15 de dezembro de 2022.

Respeitosamente,
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__________________________________
Brenno Augustto Inacio Ribeiro

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 53, de 11 de outubro de 2022

__________________________________
Fabrício Araújo da Nóbrega

Comissão de Inscrição
Portaria  Nº 53, de 11 de outubro de 2022
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