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EDITAL Nº 007/2017 – IGEPREV/PA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS 002/2017 

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À ENTREVISTA 

 

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,                

                  , e, considerando o Edital nº 001/2017-IGEPREV/PA, de 04/07/2017, que trata sobre o 

Processo Seletivo – PSS 002/2017, para contratação em funções temporárias no IGEPREV, 

 

RESOLVE: 

I - Tornar público o Resultado dos Recursos interpostos à Entrevista do certame. 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de agosto de 2017. 

 

 

Allan Gomes Moreira 

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
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RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À ENTREVISTA 

 

 

INSCRIÇÃO  FUNÇÃO A QUE CONCORRE RESULTADO 

   

20171263 TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da Entrevista, bem 

como porque não cumpriu o disposto no item 4.2.1,   í    “ ”    E      001/2017. 

20171321 TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da Entrevista. 

20171815 TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da Entrevista. 

20171934 TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA 
IMPROCEDENTE – O candidato não apresentou argumentação crítica ao resultado avaliativo da 

Entrevista. 

20171102 TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO B 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da entrevista. 

20171417 TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO A 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da entrevista. 

20171891 TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA 

IMPROCEDENTE - A Comissão mantém o resultado da Terceira Fase, uma vez que o processo 

avaliativo da entrevista consistiu na pontuação específica de cada critério conforme consta no Edital. 

As notas foram resultantes das avaliações e observações complementares, a partir do desempenho 

verbal e comportamental do (a) candidato (a) demonstrado durante o período da entrevista. 

 


