MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)

ATO DECISÓRIO Nº 015-MFDV – SSMR/8, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
RETIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR – ETAPA III – MFDV
(Aviso de Convocação nº 003-MFDV - SSMR/8, de 30 de julho de 2021)
O Comandante da 8ª Região Militar, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Aviso de Convocação n° 003-MFDV - SSMR/8, de
30 de julho de 2021, para Oficial Médico, Famacêutico, Dentista e Veterinário Temporário, resolve:
PUBLICAR o resultado da avaliação curricular da voluntária ao cargo de Oficial Temporário, da área relacionada a seguir, que teve sua inscrição
homologada, prevista para ter seu curriculo avaliado (fase não presencial), nos seguintes termos:
- Considerações acerca da Avaliação Curricular:
a. A Avaliação Curricular consiste na convalidação, por parte da Comissão de Seleção Especial, dos documentos inseridos no SISCONMILT, por
upload, pela voluntária, com os respectivos cadastros do programa de inscrição, visando verificar a coerência e a compatibilidade das informações inseridas.
b. Nesta fase, há a possibilidade de perda de pontuação e/ou eliminação, se, porventura, o documento inserido não for compatível com o cadastro
e/ou outras orientações previstas no Aviso de Convocação.
Área: Farmácia com especialização em Bacteriologista
Área: Biomedicina com habilitação em Análises Clínicas
Pontuação
Áreas

Nome

Justificativa
Inicial

Biomedicina

Swelen Thaisi
da Costa Silva

18,1880

Final

15,0560

Cancelada

3,1320

- Cadastrou documento com período de experiência profissional de 02/08/13 a 06/01/15, porém, esse é anterior à
data de conclusão do respectivo curso que a habilita a participar do processo seletivo, contrariando o Art. 52, do
Aviso de Convocação.
- A voluntária passa a ocupar o 2º lugar na classificação.
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C. Os voluntários, ou mesmo áreas, que não estão previstos para Avaliação Curricular, permanecem no cadastro reserva, até a data limite do
certame, para novas eventuais chamadas.

Belém-PA, 13 de dezembro de 2021.
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