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2.2. Durante a avaliação médica poderão ser solicitados ou-
tros exames complementares, a depender da necessidade de escla-
recimento de diagnóstico, a critério da equipe de avaliação médica.

2.3. A avaliação de sanidade e capacidade física e mental
declarará o candidato apto ou inapto para a investidura no Posto de
Trabalho, tendo, portanto, caráter eliminatório.

2.3.1. Os candidatos que se declararam portadores de de-
ficiência serão, ainda, avaliados com vistas à verificação do grau de
deficiência incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do
Decreto nº 3.298/99.

3. Os candidatos ora convocados também deverão dirigir-se
à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Edu-
cação, Esplanada dos Ministérios, Bl. "L", Anexo I, sala 335, no

período de 24 e 31 de março de 2009, munidos de 2 (duas) fotos 3 x
4 coloridas e dos seguintes documentos em original e fotocópia:

a) Cédula de identidade;
b) CPF;
c) Título de eleitor e último comprovante de votação;
d) Certidão de casamento (se for o caso);
e) Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso);
f) Comprovante de residência;
g) Certificado de reservista ou comprovante de alistamento

militar, se do sexo masculino;
h) Certidões negativas de antecedentes criminais
i) Declaração de Imposto de Renda ano base 2009, exercício

2008;

j) Dados bancários para crédito de sua remuneração;
k) comprovação dos requisitos de formação e/ou experiência

definida para cada posto de trabalho, conforme descrito no Anexo I,
deste Edital.

4. O candidato convocado que não apresentar a documen-
tação solicitada, ou que seja reprovado na avaliação médica admis-
sional, ou ainda, que descumpra os prazos estipulados neste Edital,
ficará automaticamente eliminado do certame, sendo convocado para
contratação o candidato que imediatamente o suceder na ordem de
classificação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

ANEXO I

Posto de Trabalho Classificação/Candidato Requisitos de formação e/ou experiência
Engenheiro
Civil/Arquiteto

1º - Anderson Castelo Branco Lopes
2º - Guilherme Domingues Carvalho
3º - Tatiana Ventorim Gabrielli
4º - Paula Medeiros Rodolpho
5º - Paulo Gustavo Costa Rodrigues Alves

Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida

pelo Ministério da Educação, registro no respectivo conselho de classe e mais de 3 (três) anos de experiência em
construção e / ou supervisão de obras e acompanhamento de
contratos destas atividades ou qualificação na área, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.

6º - Juliano Borges de Freitas
7º - Denilson Pereira de Souza
8º - Gabriel Aliberti Machado
9º - Paulo Rogerio Felipe de Souza
10º - Tereza Cristina Sepulveda Alcantara
11º - Mucio Alexandre Albanez Souza

Engenheiro Elétrico Sênior 1º - Eduardo Shigueo Hoji
2º - Ivo Martins de Menezes Neto

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, registro no respectivo
conselho de classe e
mais de 5 (cinco) anos de experiência em elaboração, planejamento e acompanhamento projetos elétricos,
análises de projetos e suporte técnico à obra de instalações elétricas ou possuidor de título de mestrado ou
doutorado na área.

Engenheiro Elétrico 1º - Manoel Paulo da Silva Lima
2º - Jose Guilherme Nossack

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, registro no respectivo
conselho de classe e
mais de 5 (cinco) anos de experiência em elaboração, planejamento e acompanhamento projetos elétricos,
análises de projetos e suporte técnico à obra de instalações elétricas ou possuidor de título de mestrado ou
doutorado na área.

Gerente de Projetos 1º - Marcelo Takatsu
2º - Regis de Souza Novais
3º - Cassio Portella Leite
4º - Daniel Mundim Ribeiro
5º - Wesley Rodrigo Couto Lira

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas).
Experiência superior a 5 (cinco) anos em funções de: Coordenação de projetos; e/ou Coordenação de projetos
em ambiente ou linguagens de software livre; ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.

6º - Marcio Brochado Alves da Silva
7º - Gerson Batista Pereira
8º - Daniel Parente Lemos dos Santos
9º - Everson Rodrigo Rizzon
10º - Ladjane Silva de Arruda
11º - Julio Mancini Furlan
12º - Fábio Divino da Silva
13º - Rogerio Guedes Prazeres Castro
14º - Merched Chehed de Oliveira
15º - Carlos Alberto Alves Pereira
16º - Emerson Rogerio de Oliveira Junior
17º - Ricardo de Oliveira Abu Hana
18º - Joao Paulo Militão de Alencar
19º - Carlos Eduardo Espindola

Analista de Processos 1º - Sandro Alex Damasceno Costa
2º - Jose Henrique de Oliveira Varanda
3º - Frederico Almeida Meirelles Palma
4º - Edmilson Coelho Chaves Junior
5º - Thiago Fagury de Sa

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas).
Experiência superior a 5 (cinco) anos nas funções de:

- Análise, avaliação e racionalização de processos;
- Levantamento de requisitos e especificação de sistemas; ou possuir título de mestrado ou doutorado na
área.

6º - Celso Alves de Andrade
7º - Renan Mendes Gaya Lopes dos Santos
8º - Mariane Machado Moraes
9º - Juliana Rocha Studart
10º - Maxwell Monteiro Andrade de Souza
11º - Kassio Gomes de Oliveira
12º - Thiago Henrique Ramos da Mata
13º - Wanderson Vitorino Alves Pereira
14º - Rosa Maria da Costa Medeiros
15º - Alex Pitacci Simoes
16º - Roberto da Silva Nunes
17º - Thaiz Gonçalves de Souza
18º - Marcio Junio Ribeiro Ferreira
19º - Everton Batista dos Santos

Analista de Sistemas 1º - Vitor Machado Ferreira
2º - Herio Thiago Cesar S. de Oliveira
3º - Douglas dos Santos Lopes
4º - Pablo Nogueira Oliveira
5º - Altamir Araujo Guimaraes Junior

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas).
Experiência superior a 03 (três) anos na função de Analista de Sistemas, nas

atividades de:
- Levantamento de requisitos e especificação de sistemas;
- Projetos de Sistemas de Informação do tipo web, desktop, software livre e de missão crítica; ou qualificação
na área, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.

6º - Karylla Melo Vencio
Arquiteto de Sistema 1º - Marcelo Alves de Oliveira

2º - Rafael Gomes Velasque Gama
3º - Fulvio Alessander Longhi de Souza
4º - Cristiano Queiroz Lisboa

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas). Experiência superior a 05 (cinco) anos nas funções de:

- Processos de configuração, mudança e testes de software;
- Modelagem e implementação de soluções integradoras; ou possuir título de mestrado ou doutorado na área.

Administrador de Dados 1º - Elvis Rodrigues da Silva
2º - Anderson Rodrigues Moreira
3º - Alberto Kazuo Nishiama
4º - Diego Henrique

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas).
Experiência superior a 3(três) anos em:

planejamento central, documentação e diagnóstico de banco dados(BD); manutenção em dicionário de dados
corporativo, de forma a permitir o compartilhamento de dados, eliminar redundâncias e garantir, por meio de
controles, a integridade dos dados armazenados; projeto físico de BD;

5º - Polyane Wercelens da Silva
6º - Wilton Candido dos Santos
7º - Flavia Davide Lelot

manutenção de projetos de sistemas de banco de dados, incluindo BD de código aberto; ou qualificação na área,
como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.

We b d e s i g n 1º - Moises da Silva Freitas
2º - Paulo Joacir Ries de Araujo

Graduação de nível superior na área de Informática ou graduação em qualquer área de nível superior com pós-
graduação em Informática (mínimo de 360 horas).Experiência superior a 2 (dois) anos em ferramentas de
desenvolvimento de design gráfico com aplicação na Internet.




