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ATA DE DECISÃO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EXTERNO 
EDITAL 11/2017 – REPUBLICAÇÃO E SEUS AVISOS/COMUNICADOS 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 10h00min na Sala 

Administrativa do Instituto sócio cultural ambiental e tecnológico – Ipês, situado no SDS Bloco “M” 

Subsolo – Sala 09 – Edifício Venâncio Junior – Asa Sul – BRASILIA-DF, reuniram-se, em sessão 

interna, os membros da Comissão Examinadora do Processo Seletivo, para deliberar e julgar os recursos 

enviados por email dos candidatos não selecionados após divulgação do resultado preliminar do 

processo seletivo que tem como objeto a contratação de pessoal conforme as condições, critérios e 

prazos fixados no Edital 11/2017 – Republicação e seus avisos/comunicados, com a finalidade de 

recrutar e selecionar profissionais externos para atuar nas Equipes Especializadas em Abordagem 

Social, firmado por meio do Termo de Colaboração 04/2017. 

  

A Comissão após analisar os recursos enviados por email dos candidatos não selecionados no 

resultado preliminar divulgado no site da instituição no dia 23/02/2018, e por concluir que os candidatos 

não observarem as exigências do edital, e por não atenderem o que preconiza o item 16 letras “A” a 

“G” também do referido edital, declara INDEFERIDO, conforme segue abaixo: 

 

CANDITADO DECISÃO 

Elisabete Arruda Alves Negado provimento ao recurso apresentado. 

Jaqueline Gonçalves Rodrigues Negado provimento ao recurso apresentado. 

Diogo Costa Negado provimento ao recurso apresentado. 

Yanny Mayara Oliveira Lopes Negado provimento ao recurso apresentado. 

Dateus da Rocha Souza Negado provimento ao recurso apresentado. 

Carlos Antonio da Silva Negado provimento ao recurso apresentado. 

Wilma de Almeida Arana Negado provimento ao recurso apresentado. 

Danielle Felipe de Melo Negado provimento ao recurso apresentado. 

Johnatta Augusto Seabra Barbosa Negado provimento ao recurso apresentado. 

 

Assim, a Comissão conclui a sessão, e conforme exigidos no edital 11/2017, no item 16 letra 

“K” não haverá em hipótese alguma reapreciação de recurso. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, cujo termo depois de lido e 

achado conforme foi devidamente assinado por mim e demais membros da Comissão. Eu, João Leandro 

Neto, fiz lavrar a presente ata. 

   

 

Danielle Pereira Braga 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
João Leandro Neto 

Membro da Comissão do Processo Seletivo

 


