
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO - EDITAL 158/2022-R

OFÍCIO Nº 002/2022/DET/CEUNES/UFES - Comissão de Inscrição do Edital
158/2022-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 158 de 4 novembro de
2022 - Área/Subárea: Engenharia de Produção / Gerência de Produção .

Após análise dos requerimentos de inscrição para o cargo de professor do magistério
superior do quadro permanente que trata o edital 158/2022-R, publicado no DOU em 04 de
novembro de 2022, apresenta-se o seguinte resultado:

INSCRITO RESULTADO

CRISTIANE DE JESUS AGUIAR
DOC.: 23068.110462/2022-79 DEFERIDO

EVERTON FARIA MEIRA
DOC. 23068.109236/2022-45 DEFERIDO

GISLAINE FERREIRA DE SOUSA
DOC.: 23068.110461/2022-24 INDEFERIDO

KLÁUDIA MARIA MACHADO NEVES
SILVA
DOC.: 23068.110431/2022-18

DEFERIDO

LARISSA ALVES SINCORÁ
DOC.:  23068.110181/2022-16 DEFERIDO

LUIZ NETO PAIVA E SILVA MULLER
DOC.: 23068.109859/2022-18 DEFERIDO

MARCOS WAGNER JESÚS SERVARE
JÚNIOR
DOC.: 23068.110322/2022-09

DEFERIDO

MURILO ZAMBONI ALVARENGA
DOC.: 23068.110412/2022-91 DEFERIDO
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NOÉLE BISSOLI PERINI DE SOUZA
DOC.: 23068.107725/2022-62 DEFERIDO

RAFAEL DA SILVA FERNANDES
DOC.: 23068.110488/2022-17 DEFERIDO

ROSSI HENRIQUE SOARES CHAVES
DOC.: 23068.109211/2022-41 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:

CRISTIANE DE JESUS AGUIAR - DOC.: 23068.110462/2022-79

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 sitio 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

EVERTON FARIA MEIRA - DOC. 23068.109236/2022-45

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 sitio 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

KLÁUDIA MARIA MACHADO NEVES  - Doc. 23068.110431/2022-18

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 sitio 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

GISLAINE FERREIRA DE SOUSA - DOC. 23068.110461/2022-24

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 sitio www.daocs.ufes.br);

OK
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Cópia de documento oficial de identidade com foto;

NÃO
ATENDIMENTO
AO ITEM 7.4, B

DO EDITAL

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

LARISSA ALVES SINCORÁ - Doc.  23068.110181/2022-16

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 sitio 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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LUIZ NETO PAIVA E SILVA MULLER - Doc. 23068.109859/2022-18

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 sitio 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

MARCOS WAGNER JESÚS SERVARE JUNIOR - DOC.: 23068.110322/2022-09

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 sitio 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.

MURILO ZAMBONI ALVARENGA - DOC. 23068.110412/2022-91

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 sitio 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

NOÉLE BISSOLI PERINI DE SOUZA - Doc. 23068.107725/2022-62

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 sitio 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

RAFAEL DA SILVA FERNANDES - DOC.: 23068.110488/2022-17

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 sitio 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

ROSSI HENRIQUE SOARES CHAVES - DOC.: 23068.109211/2022-41

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

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

__________________________________
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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