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Edital Nº 1/2023

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO MBA EM GESTÃO PÚBLICA (EDITAL 162/2022)

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO REFERENTE AO GRUPO 5 (EBSERH) 

PROCESSO Nº 04600.002856/2022-25

A Presidente da Comissão de seleção do MBA em Gestão Pública EAD da Fundação Escola Nacional de Administração Pública
(Enap) no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 365 de 22 de setembro de 2022, resolve:

1. Tornar sem efeito o resultado defini�vo e a convocação para matrícula divulgados por meio do Edital nº
259/2022 referente, exclusivamente, ao Grupo 5 - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Destaca-se que está
man�da a relação de desclassificados divulgada no Anexo II do Edital 259/2022.

2. Divulgar, conforme Anexo I deste edital, novo resultado defini�vo referente, exclusivamente, ao Grupo 5 - Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), observando os critérios estabelecidos pela EBSERH, empresa financiadora das 30
vagas, de acordo com a Norma Operacional nº 07 de 02 de maio de 2016.

3. A lista contendo a relação de candidatos desclassificados referente aos candidatos do Grupo 5 (EBSERH) consta
no Anexo II deste Edital. Destaca-se que a checagem dos critérios estabelecidos pela Norma Operacional nº 07/2016 da EBSERH
foi realizado equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH e é de responsabilidade da EBSERH.

4. A lista com os candidatos convocados referente ao Grupo 5 (EBSERH) para realizar a matrícula no período de
04/01/2023 a 10/01/2023, consta no Anexo III deste edital.

5. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas receberão o formulário de matrícula a par�r do dia
04/01/2023 nos e-mails pessoais e ins�tucionais informados no ato da inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar o envio de comunicados pela comissão de seleção e informar, em tempo hábil, o não recebimento do formulário de
matrícula. 

6. São documentos necessários para a efe�vação da matrícula:

I - Cópia simples (frente e verso) do diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC;

II - Cópia simples do CPF e do RG;

III - Comprovante de Residência;

IV - Foto recente;

V - Documento que comprove vínculo efe�vo com o poder público federal (contracheque/holerite,
publicação em Diário Oficial ou declaração do setor de pessoal do órgão ou en�dade);

VI - Cópia simples (frente e verso) do cer�ficado ou diploma de Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu
reconhecido pelo MEC, no caso dos candidatos que informaram possuir �tulos acadêmicos no ato da inscrição;

VII - Documento que comprove a nomeação para cargo em comissão, no caso dos candidatos que
informaram, no ato da inscrição, que ocupam cargo em comissão e que foi objeto de pontuação. Este
documento deve ser acompanhado do contracheque/holerite (ou outro meio de comprovação), de no máximo
um mês anterior ao encerramento das inscrições, que contenha a informação do cargo em comissão ocupado
no tempo presente;

VIII - Documento que comprove o tempo de ocupação de cargo em comissão, de acordo com o informado
pelo candidato no ato da inscrição e que foi objeto de pontuação;

IX - Documento que comprove o tempo de experiência no serviço público de acordo com o informado pelo
candidato no ato da inscrição e que foi objeto de pontuação;

X - Autorização da chefia para par�cipação em curso de especialização, com as informações con�das
no Anexo IV. A autorização poderá ser encaminhada por meio de documento assinado eletronicamente pela
chefia imediata no Sistema de Eletrônico de Informações (SEI) ou em forma de registro de e-mail ins�tucional da
chefia para o servidor desde que contenha as informações con�das no modelo informado no Anexo IV;

XI - Termo de compromisso assinado, conforme modelo informado no Anexo V.

7. Será eliminado do processo sele�vo o candidato que, após terminado o prazo de entrega da documentação, deixar
de apresentar qualquer dos documentos elencados no item 7 deste edital, ressalvados os documentos previstos nos itens "VI",
"VII", "VIII" e "IX", pois apenas os candidatos que foram pontuados nesses quesitos durante a 1ª fase - análise e avaliação
curricular, devem comprovar tais informações.
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8. A comissão de seleção pode, a qualquer tempo durante a matrícula, solicitar outros documentos comprobatórios
das informações prestadas no ato da inscrição e que foram objeto de pontuação, sob pena de desclassificação do candidato que
não apresentar tal documento no prazo es�pulado pela comissão.

9. Poderão ser convocados para matrícula em segunda chamada, na hipótese de desistência, os candidatos na
condição de cadastro reserva que figuram a lista de espera, observando-se a ordem de classificação.

Juliana Miranda Leda

Presidente da Comissão de Seleção

ANEXO I - GRUPO 5 (EBSERH)

Resultado defini�vo do processo sele�vo

Candidatos do sistema universal

Posição Nome CPF Grupo Ações
Arfima�vas

Nota Final 1º Fase -
Avaliação Curricular

Nota Preliminar 2ª
Fase- Memorial

Nota
total

Resultado
Final

1 Alana Mayara Cerqueira
Santos

***.789.295-
**

Sistema
universal 26 66,9 92,9 Aprovado

2 GLAUBER MOREIRA
LEITAO

***.130.484-
**

Sistema
universal 25 67,6 92,6 Aprovado

3 Maria Inês Santos Rossi ***.808.726-
**

Sistema
universal 26 66,4 92,4 Aprovado

4 JOHNATHAN SANTANA DE
FREITAS

***.927.881-
**

Sistema
universal 24 66,7 90,7 Aprovado

5 Filipe Andrade de Corrêa ***.605.540-
**

Sistema
universal 24 65,1 89,1 Aprovado

6 Anna Cláudia de Andrade
Tomaz

***.056.264-
**

Sistema
universal 25 63,75 88,75 Aprovado

7 ADOLFO REBOUCAS
SOARES

***.958.054-
**

Sistema
universal 25 62,5 87,5 Aprovado

8 Fabiane Vieira da Rosa ***.946.829-
**

Sistema
universal 24 62,9 86,9 Aprovado

9 Rodrigo Queiroz de Lima ***.671.454-
**

Sistema
universal 22 64,05 86,05 Aprovado

10 Tissiane Rodrigues Acosta ***.112.970-
**

Sistema
universal 24 61,45 85,45 Aprovado

11 Andrey Tavares da Silva ***.678.514-
**

Sistema
universal 24 61,45 85,45 Aprovado

12 Lucyo Flavio Bezerra Diniz ***.464.173-
**

Sistema
universal 25 60,2 85,2 Aprovado

13 Pollyana da Silva Alcântara ***.576.556-
**

Sistema
universal 26 56,9 82,9 Aprovado

14 MARINA LOPES
THOMPSON

***.254.356-
**

Sistema
universal 25 57,8 82,8 Aprovado

15 GLEICIMAR DA SILVA
MATTOS

***.898.972-
**

Sistema
universal 24 58,55 82,55 Aprovado

16 Monik Kelly Santos Lima ***.445.824-
**

Sistema
universal 25 57,3 82,3 Aprovado

17 THAIS DE PAULA
NASCIMENTO GUIMARAES

***.979.491-
**

Sistema
universal 28 53,4 81,4 Aprovado

18 ELYSSIA KARINE NUNES
MENDONCA RAMIRES

***.585.534-
**

Sistema
universal 24 57,35 81,35 Aprovado

19 ANA PAULA SANTOS DE
LIMA

***.966.073-
**

Sistema
universal 25 56,35 81,35 Aprovado

20 IGOR SAMPAIO DOS
ANJOS

***.713.875-
**

Sistema
universal 24 57,1 81,1 Aprovado

21 ALBERTO JEAN DA COSTA
FERMIN

***.152.112-
**

Sistema
universal 24 56,75 80,75 Aprovado

22 Allison Haley dos Santos ***.973.774-
**

Sistema
universal 26 54,5 80,5 Aprovado

23 Rafael Pires Veloso ***.762.193-
**

Sistema
universal 26 54,4 80,4 Aprovado

24 MARCIA SUZANNA DE
ABREU

***.188.814-
**

Sistema
universal 26 54 80 Cadastro

Reserva

25 Paulo Márcio Mesquita
Júnior

***.681.076-
**

Sistema
universal 24 55,7 79,7 Cadastro

Reserva

26 RENATA SOBRAL LIMA ***.497.045-
**

Sistema
universal 25 54,05 79,05 Cadastro

Reserva
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27 GUSTAVO SOUSA MATIAS ***.903.781-
**

Sistema
universal 27 50,9 77,9 Cadastro

Reserva

28 LAISA LIS FONTINELE DE
SA

***.251.943-
**

Sistema
universal 24 53,55 77,55 Cadastro

Reserva

29 Daniel Fonseca do
Nascimento

***.115.464-
**

Sistema
universal 26 50,5 76,5 Cadastro

Reserva

30 VANESSA NERY DE
AQUINO

***.772.054-
**

Sistema
universal 26 49,95 75,95 Cadastro

Reserva

31 George Chaves Nunes ***.462.443-
**

Sistema
universal 26 49,5 75,5 Cadastro

Reserva

32 Lorena Macedo Pedreira ***.307.365-
**

Sistema
universal 24 50,25 74,25 Cadastro

Reserva

33 DIONATAN TEIXEIRA DE
ALMEIDA

***.700.470-
**

Sistema
universal 24 50,1 74,1 Cadastro

Reserva

34 CLAUDILAINE SILVA REIS ***.118.176-
**

Sistema
universal 24 49,95 73,95 Cadastro

Reserva

35 IGOR DE BRITO ANDRADE ***.727.336-
**

Sistema
universal 26 47,5 73,5 Cadastro

Reserva

36 Roberta Rodrigues Coelho ***.000.360-
**

Sistema
universal 24 48,3 72,3 Cadastro

Reserva

37 Robson Campinho Teixeira
Cruz

***.384.945-
**

Sistema
universal 24 46,85 70,85 Cadastro

Reserva

38 Rita de Kácia de Sousa ***.420.953-
**

Sistema
universal 24 46,05 70,05 Cadastro

Reserva

39 Maria Ana Bitencourt
Boente Calabrich

***.670.145-
**

Sistema
universal 26 41,4 67,4 Cadastro

Reserva
* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

 

Candidatos autodeclarados negros 

* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

Posição Nome CPF Grupo Ações Arfima�vas
Nota Final 1º Fase

- Avaliação
Curricular

Nota Preliminar
2ª Fase- Memorial

Nota
total

Resultado
Final

1 JERINALDO DOMINGOS
DOS SANTOS JUNIOR

***.115.725-
**

Vagas para pessoas
autodeclaradas negras 18 63,15 81,15 Aprovado

2 Francisca Noberto da Silva
Oliveira

***.130.654-
**

Vagas para pessoas
autodeclaradas negras 28 50,9 78,9 Aprovado

3 Talita Sant Anna Gomes
da Silva

***.018.627-
**

Vagas para pessoas
autodeclaradas negras 25 53,4 78,4 Aprovado

4 Ana Paula Soares do
Nascimento

***.535.993-
**

Vagas para pessoas
autodeclaradas negras 19 56,75 75,75 Aprovado

5 Mônica da Costa Ba�sta ***.976.594-
**

Vagas para pessoas
autodeclaradas negras 21 50,85 71,85 Aprovado

 
Candidatos autodeclarados com deficiência 

 

Posição Nome CPF Grupo Ações
Arfima�vas

Nota Final 1º Fase -
Avaliação Curricular

Nota Preliminar 2ª
Fase- Memorial

Nota
total

Resultado
Final

1 Március Cláudio
de Silva

***.580.346-
**

Vagas para pessoas
com deficiência 23 48,9 71,9 Aprovado

2 VICTOR PALACIO
DE OLIVEIRA

***.717.964-
**

Vagas para pessoas
com deficiência 18 36,05 54,05 Aprovado

* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

 

Candidatos autodeclarados indígenas

Sem candidatos inscritos

ANEXO II

Relação de candidatos desclassificados de acordos com os critérios Ebserh estabelecidos pela Norma Operacional nº 07/2016

Status Nome CPF Grupo
da Vaga

Sistema de
Ação

Afirma�va

Nota
Final 1º
Fase -

Nota
Preliminar

Nota
total

Situação Mo�vação -
Critérios

Ebserh- Norma
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Avaliação
Curricular

2ª Fase-
Memorial

Operacional nº
07/2016

Desclassificado Bruno Mendonça
Barcellos

***.643.587-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 26 64,4 90,4 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso VI - Ter
par�cipado do

processo de
gestão do

desempenho
por

competências
realizada pela
Ebserh no ano

de 2021 e
ob�do

pontuação
mínima de 75

(setenta e
cinco) pontos
no Resultado
das Metas do
Colaborador

(RMC);

Desclassificado Ana Paula
Rossato Ideia

***.455.559-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 64,05 88,05 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado
SUELEN GOMES

TAVARES DE
MELO

***.797.044-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 26 61,25 87,25 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
Desclassificado Priscilla Garcia

de Oliveira
Monteiro

***.866.327-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal

24 62,95 86,95 Desclassificado Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no
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mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado Bianca Rodrigues
Orlando

***.753.870-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 28 58 86 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado Felipe Ha�la de
Sousa Silva

***.756.983-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 61,25 85,25 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
Desclassificado Anderson Souza

da Gama
***.764.687-

**
Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal

24 56,05 80,05 Desclassificado Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
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superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Géssica Uruga
Oliveira

***.064.995-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 54,45 78,45 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado Mauri Hilgert
Arenhardt

***.229.050-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 53,7 77,7 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
Desclassificado Marcio Alves de

Oliveira
***.404.776-

**
Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal

24 48,45 72,45 Desclassificado Não atende ao
disposto no

inciso VI - Ter
par�cipado do

processo de
gestão do

desempenho
por

competências
realizada pela
Ebserh no ano

de 2021 e
ob�do
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pontuação
mínima de 75

(setenta e
cinco) pontos
no Resultado
das Metas do
Colaborador

(RMC);

Desclassificado DIOGO
CARVALHO SILVA

***.656.746-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 47,2 71,2 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado THAIS MACHADO
HERNANDORENA

***.420.130-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 24 47 71 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado
ANTONIO

ROBSON ALVES
FERREIRA

***.572.274-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 26 43,5 69,5 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado
Maria da Guia

Clemen�no
Ferraz

***.073.463-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Sistema
Universal 28 39 67 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
Desclassificado MARA RUBIA

NASCIMENTO
***.918.787-

**
Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

23 59,7 82,7 Desclassificado Não atende ao
disposto no
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FALCAO autodeclaradas
negras

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado FERNANDO
Braga dos Santos

***.467.645-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

18 61,35 79,35 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado Rafael Silveira da
Rosa

***.943.160-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

26 51,7 77,7 Desclassificado Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
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superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado
GUSTAVO DE

SOUSA
GONCALVES

***.268.686-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

18 58,5 76,5 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Le�cia pereira da
silva

***.200.737-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

24 50,1 74,1 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Carla Aline
Pereira Francisco

***.532.935-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

24 49,25 73,25 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Maria Sandra de
Jesus Palmeira

***.017.795-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

20 52,35 72,35 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
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Desclassificado Janayna Bispo
Araújo Costa

***.061.111-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

24 47,95 71,95 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado ROSIANNE SILVA
CRUZ FOLZ

***.855.837-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

18 52,35 70,35 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado Jânio Elias
Pereira Santos

***.167.542-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

21 47,4 68,4 Desclassificado Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
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efe�vos de
cargo de nível

superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Monira Roberta
de Mesquita

***.214.828-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

26 41,9 67,9 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado simone faria
silveira

***.457.260-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

20 42,9 62,9 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado ISLAM FARIAS
TAVARES

***.586.415-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas

autodeclaradas
negras

18 36,7 54,7 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso IV -

Possuir, pelo
menos, 1 (um)

ano
ininterrupto do

efe�vo
exercício na

Ebserh, até o
dia da

publicação
deste edital;

Desclassificado
KELLY CRISTYNE

ALVARES SOARES
CABRAL

***.999.501-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas com
deficiência

24 57,15 81,15 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh
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Desclassificado PABLO MURILLO
PASSOS DA SILVA

***.777.399-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas com
deficiência

19 60,35 79,35 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado Marcelo Haudt
da Silva

***.154.080-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas com
deficiência

20 55,6 75,6 Desclassificado

Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

Desclassificado
maria jaqueline
fraga matos de

andrade

***.211.635-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas com
deficiência

21 53,2 74,2 Desclassificado

Não atende ao
disposto no

inciso XI - Caso
o empregado

tenha
par�cipado

anteriormente
de pós-

graduação
mediante

pagamento do
curso e/ou

concessão de
carga horária
pela empresa,

deverá cumprir
inters�cio, no

mínimo, igual à
duração deste
úl�mo curso

por ele
realizado, para

pleitear
inscrição em

novo curso de
pós-graduação;

(Curso de
Especialização
em Preceptoria

- período do
curso de

01/06/2018 a
30/03/2021)

Desclassificado jonathan cramer
soares

***.629.856-
**

Grupo 5
(Ebserh)

Vagas para
pessoas com
deficiência

18 49,5 67,5 Desclassificado Não atende ao
disposto no
inciso I – Ser
empregados
efe�vos de

cargo de nível
superior da
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Ebserh ou
servidores
públicos

efe�vos de
cargo de nível
superior em
exercício na

Ebserh

ANEXO III - GRUPO 5 (EBSERH)

Relação de candidatos convocados para matrícula

 

Candidatos do sistema universal

Posição Nome CPF
1 Alana Mayara Cerqueira Santos ***.789.295-**
2 GLAUBER MOREIRA LEITAO ***.130.484-**
3 Maria Inês Santos Rossi ***.808.726-**
4 JOHNATHAN SANTANA DE FREITAS ***.927.881-**
5 Filipe Andrade de Corrêa ***.605.540-**
6 Anna Cláudia de Andrade Tomaz ***.056.264-**
7 ADOLFO REBOUCAS SOARES ***.958.054-**
8 Fabiane Vieira da Rosa ***.946.829-**
9 Rodrigo Queiroz de Lima ***.671.454-**

10 Tissiane Rodrigues Acosta ***.112.970-**
11 Andrey Tavares da Silva ***.678.514-**
12 Lucyo Flavio Bezerra Diniz ***.464.173-**
13 Pollyana da Silva Alcântara ***.576.556-**
14 MARINA LOPES THOMPSON ***.254.356-**
15 GLEICIMAR DA SILVA MATTOS ***.898.972-**
16 Monik Kelly Santos Lima ***.445.824-**
17 THAIS DE PAULA NASCIMENTO GUIMARAES ***.979.491-**
18 ELYSSIA KARINE NUNES MENDONCA RAMIRES ***.585.534-**
19 ANA PAULA SANTOS DE LIMA ***.966.073-**
20 IGOR SAMPAIO DOS ANJOS ***.713.875-**
21 ALBERTO JEAN DA COSTA FERMIN ***.152.112-**
22 Allison Haley dos Santos ***.973.774-**
23 Rafael Pires Veloso ***.762.193-**

* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

 

 

Candidatos autodeclarados negros 

Posição Nome CPF
1 JERINALDO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR ***.115.725-**
2 Francisca Noberto da Silva Oliveira ***.130.654-**
3 Talita Sant Anna Gomes da Silva ***.018.627-**
4 Ana Paula Soares do Nascimento ***.535.993-**
5 Mônica da Costa Ba�sta ***.976.594-**

* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

 

 

Candidatos autodeclarados com deficiência 

Posição Nome CPF
1 Március Cláudio de Silva ***.580.346-**
2 VICTOR PALACIO DE OLIVEIRA ***.717.964-**

* Aplicado critério de desempate conforme item 15.7 do edital 162/2022.

 

Candidatos autodeclarados indígenas
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Sem candidatos inscritos

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DESTINADA AOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA REFERENTE AO GRUPOS 5

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (CUSTEADO PELO
ÓRGÃO PARCEIRO)

 

 Eu,___________________________________________________________(NOME DO CHEFE), matrícula ou nº SIAPE
__________________, ocupante do cargo ______________________________ no órgão
_____________________________________ (informar o órgão e respec�va Secretaria/Diretoria/Coordenação), na qualidade de
chefe imediato do(a) servidor/empregado público(a) _______________________________________________ (NOME DO
ESTUDANTE), matricula ou nº SIAPE ________________, atualmente em exercício nesta Coordenação/Diretoria/Secretaria,
AUTORIZO o(a) referido(a) servidor(a) a par�cipar do MBA em Gestão Pública EAD, realizado pela Fundação Escola Nacional de
Administração Pública, no período es�mado de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, na modalidade a distância, com a�vidades
assíncronas e a�vidades síncronas (ao vivo), de acordo com o calendário estabelecido para o curso. 

Afirmo que os conteúdos do curso se encontram relacionados às a�vidades profissionais do(a) servidor(a), e considero que sua
par�cipação no MBA permi�rá o aprimoramento das competências e habilidades necessárias para o desempenho de suas
atribuições. 

Afirmo ainda, que a liberação do(a) servidor/empregado público(a) para realização do curso, está em conformidade com as regras
estabelecidas pela Diretoria/Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (ou equivalente) da (o)
________________________________( nome do órgão) para a realização de curso de pós-graduação lato sensu custeado pelo
órgão.  

 

 Brasília, _____de ____________________ de _____.

 

________________________________________ 

Assinatura da Chefia

 

ANEXO V

DECLARAÇÃO DESTINADA AOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA REFERENTE AOS GRUPOS 5

TERMO DE COMPROMISSO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

 (VAGA CUSTEADA PELO ÓRGÃO PARCEIRO)

 

Eu,__________________________________________, matricula ou nº SIAPE ____________servidor/empregado
público(a)da(o)__________________________na____________________(nome da Coordenação, Coordenação-Geral ou
equivalente), ocupante do cargo _____________________, declaro que fui autorizado(a) por minha chefia imediata a par�cipar
do MBA em Gestão Pública EaD, que será realizado pela Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap, no período
de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Conforme regulamento dos cursos de pós-graduação lato sensu, estou ciente que os
custos da minha par�cipação no curso, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) serão integralmente custeados
pelo(a)_____________________( nome do órgão). Por esse mo�vo, comprometo-me a cumprir fielmente com as seguintes
obrigações:

1. Aplicar as competências e conhecimentos adquiridos em minhas a�vidades profissionais;

2. Permanecer como servidor/empregado público federal ocupante de cargo efe�vo, em exercício, pelo mesmo período de
duração do curso após a sua conclusão;

3. Dar ciência por escrito ao órgão atual de toda e qualquer alteração de órgão de exercício durante o período previsto no
item 2 acima, permi�ndo o acompanhamento de minhas a�vidades;

4. Em caso de descumprimento do item 2 acima, ressarcir ao órgão que custeou minha vaga o valor do Curso, correspondente
a R$ 3.500,00 (três mil, e quinhentos reais), corrigido monetariamente;

5. Ressarcir ao órgão que custeou minha vaga o valor integral do curso, corrigido monetariamente, conforme norma�vo
interno do órgão, nos casos de cancelamento de matrícula por minha inicia�va, e nas demais hipóteses de desligamento do
curso estabelecidas no Regulamento dos Cursos.

6. Afirmo que estou em conformidade com as regras estabelecidas pela Diretoria/Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
(ou equivalente) da (o) ________________________________ para a realização de curso de pós-graduação lato sensu
custeado pelo órgão.  
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Brasília, __ de ____________________ de _______

 

________________________________________

Assinatura do declarante

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Miranda Leda, Presidente da Comissão de Seleção, em 04/01/2023, às
09:01, conforme horário oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.enap.gov.br/auten�cidade, informando o código
verificador 0653292 e o código CRC CAA9E16E.

Referência: Processo nº 04600.002856/2022-25 SEI nº 0653292


