RESULTADO DA 1ª CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOSPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE
CONTRATAÇÃO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL Nº 06/2021 – IEMA
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, no uso de suas
atribuições legais, dando continuidade ao Processo Seletivo Simplificado, objeto do EDITAL IEMA N° 06/2021, que visa à
seleção e contratação em regime de designação temporária com formação de cadastro de reserva para os para os cargos
de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, torna público resultado da 1ª convocação para comprovação
de títulos dos candidatos que foram deferidos e indeferidos conforme estabelecido no Edital do certame.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Os candidatos com títulos DEFERIDOS serão convocados posteriormente, de acordo com a necessidade da Administração,
para apresentar documentos originais e formalização de contrato.
Os candidatos que constam com o resultado INDEFERIDO, poderão entrar com recurso em até 03 (três) dias úteis a contar
do dia útil posterior à data de publicação do resultado, a ser encaminhado por meio do E-Docs, seguindo os trâmites
apresentados em orientações para Contestação/impugnação e dúvidas de editais ou recurso de Processos Seletivos no
site www.selecao.es.gov.br, em IEMA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 06.2021- CTECAD.
O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como
aqueles cujo teor desrespeite a comissão serão preliminarmente indeferidos.
Os documentos apresentados por candidatos não convocados, foram desconsiderados. Em caso de nova convocação, a
documentação deverá ser reapresentada.
Documentos apresentados após às 23:59:59 h do dia 14 de janeiro de 2021, ou seja, após o prazo definido na 1ª
Convocação para Comprovação dos Títulos, não foram considerados conforme preconizado no Edital.
As datas de início e término da contagem de pontos do edital são 01/12/2015 a 03/07/2021, conforme item 6.6.1,
experiências declaradas antes da data de início ou depois da data de término foram desconsideradas.

Cargo 01 - Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos / Área: meio ambiente /
Formação: Engenharia Ambiental (AMPLA CONCORRÊNCIA)
Classificação
Nome
Inscrição
Resultado
Justificativa do resultado
1
Yonny Martinez Lopez
1942385
Indeferido
Não apresentou documentação.
Não atendeu os itens 2.1 alínea b e 6.13 do Edital.
Sobreposição de tempo entre os critérios de pontuação D e E, sendo
declarado pela candidata 68 meses no critério D e 24 meses no critério E
para o mesmo período de tempo de experiência. Ao analisar a
documentação apresentada, temos a seguinte situação:
Período de experiência de 22/11/2010 a 13/12/2021: experiência
Rafaela Soares Costa Proti
2
1951837
Indeferido
profissional declarada pela candidata de 68 meses no critério D, sendo
considerado o período de corte definido pelo edital (01/12/2015 a
03/07/2021). Experiência comprovada.
Período de experiência de 24/09/2018 a 01/12/2020: experiência
profissional declarada pela candidata de 24 meses no critério E,
abrangendo o mesmo período já declarado pela candidata no critério D,
o que configura sobreposição de tempo.
3
Thauã Gabriell Alves
1943887
Indeferido
Não apresentou documentação.
4
Priscilla Gomes Barbosa
1948349
Indeferido
Não apresentou documentação.
5
Thiago Ferreira Vasconcellos
1941682
Indeferido
Não apresentou documentação.
6
Jessica Luiza Nogueira Zon
1945031
Deferido
7
Patrick Moraes Braga
1952107
Indeferido
Não apresentou documentação.
Não atendeu os itens 2.1 alínea b, 6.2 alínea f e 6.13 do Edital.
Sobreposição de tempo entre os critérios de pontuação D e E, sendo
declarado pelo candidato 68 meses no critério D e 13 meses no critério E
para o mesmo período de tempo de experiência.
Período de experiência de 01/07/2010 a 21/03/2014: declarado pelo
candidato 30 meses no critério D, entretanto o período está fora do
corte determinado pelo Edital (01/12/2015 a 03/07/2021). Experiência
não aceita para pontuação.
8
Rodrigo Dos Santos Silva
1951677
Indeferido
Período de experiência de 03/09/2018 a 03/07/2021: declarado pelo
candidato 34 meses no critério D. Experiência comprovada.
Ao analisar a documentação apresentada, a Comissão verificou que o
candidato apresentou atestados de capacidade técnica para os períodos
de 21/12/2015 a 19/10/2017 e de 14/07/2016 a 05/05/2018 na condição
de sócio em empresa prestadora de serviços ambientais. Mesmo não
listados no Formulário de Relação de Documentos, estes atestados foram
analisados, entretanto não foram aceitos para efeito de comprovação de

9

Andrea Alves Boaventura

1946719

Indeferido

10

Jessica Laureth

1951187

Indeferido

Cariacica, 17 de janeiro de 2022.
ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA
Diretor Presidente

experiência profissional. Conforme edital, na condição de sócio em
empresa privada, o profissional deve apresentar contrato de prestação de
serviço, atestado de capacidade técnica e as respectivas ARTs. O
candidato apresentou apenas os atestados de capacidade técnica,
portanto a experiência não foi comprovada.
Não atendeu ao item 3.10 do Edital, requisito mínimo conforme Anexo I:
Requisito obrigatório de ingresso - formação profissional: não possui
diploma ou certificado de conclusão de Curso de Nível Superior
Bacharelado em Engenharia Ambiental, reconhecido pelo Ministério da
Educação e registro Profissional de Engenheiro Ambiental válido perante
o conselho de classe.
Experiência profissional mínima comprovada: 12 (doze) meses em
Engenharia Ambiental na área de sedimento e água.
Não apresentou documentação.

