
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 
 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO (ANEXO) Nº 3 / 2021 - CT - DEP (11.01.17.06) 
 
Nº do Protocolo: 23074.074442/2021-70

João Pessoa-PB, 28 de Julho de 2021

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR(A) VOLUNTÁRIO

O Edital simplificado Nº 15/202 estabelece normas e procedimentos necessários à realização de Processo Seletivo
Simplificado para a contratação de Professor(a) Voluntário(a) para o Departamento de Engenharia de Produção do Centro
de Tecnologia da UFPB. Em seu item 2 - INSCRIÇÕES, especificamente em seu subitem 2.2, expressa que “A inscrição no
processo seletivo será realizada exclusivamente por via eletrônica durante o período de 12 a 16 de Julho de 2021, no
endereço de correio eletrônico (e-mail) do Departamento responsável pela vaga”, e no seu subitem 2.4 “No ato da inscrição,
o candidato deverá anexar eletronicamente os seguintes documentos, sob pena de indeferimento: I - Requerimento de
inscrição (ANEXO II) endereçado ao Presidente da Comissão de Seleção do respectivo Departamento, a quem cabe decidir
sobre a homologação da inscrição à vista da regularidade da documentação apresentada; II - Cópia da documentação
comprobatória dos últimos cinco anos referente à produção acadêmica, científica ou técnico-profissional apresentada no
Currículo Lattes para fins de pontuação; e III - Plano de Trabalho”.

Foram recebidas até o final do prazo, seis inscrições para a área de Gestão Ambiental, uma inscrição para Engenharia do
Trabalho, duas inscrição para Gestão de Operações e três inscrições para a área de Métodos Quantitativos aplicados à
Engenharia de Produção. Na análise dos documentos enviados no ato de inscrição, foram observados que alguns
candidatos não fizeram o envio de toda documentação exigida conforme edital, ou enviaram documento nominado como
plano de trabalho, mas este documento tratava-se, na verdade de um plano de aula. Em ambos os casos, considera-se que
estes candidatos, não enviaram a documentação exigida pelo item 2.4 do edital, tendo, portanto, suas inscrições indeferidas.
Após reanálise de toda a documentação enviada dos inscritos e da análise dos recursos demandados por alguns
candidatos, as inscrições foram reanalisadas e segue abaixo, no Quadro 1, a lista de candidatos inscritos por área e o status
da inscrição, e no Quadro 2, a lista final com as inscrições deferidas, e que portanto, seguem para a primeira fase do
concurso.

Quadro 1- Status da Inscrições por área de concurso

ÁREA CANDIDATO INSCRIÇÃO MOTIVO

Gestão
Ambiental

Alynne Soares Cabral
e Silva Indeferida O plano de trabalho entregue é na

verdade um plano de aula.

Graziela Pinto de
Freitas Indeferida O plano de trabalho entregue é na

verdade um plano de aula.

Yuri Abner Rocha
Lebron Deferida Toda documentação enviada está

em conformidade ao edital

Itamar Antônio de
Oliveira Júnior Indeferida O plano de trabalho entregue é na

verdade um plano de aula.

Victor Rezende
Moreira Indeferida O plano de trabalho entregue é na

verdade um plano de aula.

Gracielle Ferreira de
Souza Indeferida Faltou envio do plano de trabalho

Engenharia
do Trabalho

Antônio Souto
Coutinho Deferida Toda documentação enviada está

em conformidade ao edital

Gestão de
Operações

Antonio Karlos Araújo
Valença Indeferida Faltou envio do plano de trabalho



Victor Ferreira
Guimarães

Indeferida Faltou envio do plano de trabalho

André de Medeiros
Brito Deferida Toda documentação enviada está

em conformidade ao edital

Métodos
Quantitativos
aplicados a
EP

Ivson Ferreira dos
Anjos Indeferida

Faltou o envio de cópia da
documentação comprobatória dos
últimos cinco anos referente à
produção acadêmica, científica ou
técnico-profissional apresentada
no Currículo Lattes para fins de
pontuação.

Stéfano Ciannel Indeferida O plano de trabalho entregue é na
verdade um plano de aula.

Victor Ferreira
Guimarães Indeferida Faltou envio do plano de trabalho

Quadro 2- Lista das Inscrições deferidas após recursos

ÁREA CANDIDATO INSCRIÇÃO

Gestão Ambiental Yuri Abner Rocha
Lebron Deferida

Engenharia do Trabalho Antônio Souto
Coutinho Deferida

Gestão de Operações André de Medeiros
Brito Deferida

(Assinado digitalmente em 28/07/2021 15:08 ) 
JONAS ALVES DE PAIVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2113434 

(Assinado digitalmente em 28/07/2021 15:09 ) 
LIANE MARCIA FREITAS E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1672716 
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MARIA DO SOCORRO MARCIA LOPES SOUTO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 330302 
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