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

ATO DECISÓRIO Nº 026-MFDV – SSMR/8, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
RESULTADO 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 dos voluntários ao cargo de Oficial Temporário, da área relacionada a seguir, que tiveram suas
inscrições homologadas, previstos para terem seus curriculos avaliados (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, pelos voluntários, 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: Odontologia com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial
Pontuação
Classificação

Nome

Justificativa
Inicial

1

Ana Karla da Silva Tabosa

30.9080

Final

Cancelada

14,4120

Cadastrou o período de experiência profissional de 01/07/10 a 01/07/21, porém parte desse período 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, dessa forma, não será considerado o período de 01/07/10
a 27/01/17.

0,6000

Cadastrou, no item Curso de aperfeiçoamento ou extensão, carga horária mínima de 120 horas, o CFOConselho Federal de Odontologia, porém não possui histórico escolar e carga horária, contrariando o Art.
36, do Aviso de Convocação.

15,8960
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2

Bruno Morais Farias

8.8900

8.8900

0,0000

Não perdeu pontos.

3

Eduardo Luis de Souza Cruz

9.6580

8,5840

1,0740

Cadastrou o período de experiência profissional de 01/02/21 a 30/07/21, como Professor de Odontologia,
contrariando o Art. 39, do Aviso de Convocação.

4

Alex Junior Matos Barata

7.8440

7,2380

0,6060

Cadastrou o período de experiência profissional de 19/11/18 a 20/07/21, porém parte desse período é
anterior à data de conclusão do respectivo curso que o habilita a participar do processo seletivo,
contrariando o Art. 52, do Aviso de Convocação, dessa forma, não será considerado o período de 19/11/18
a 28/02/2019.

5

Gabriel Oliveira Aguiar
Santos

5.8020

5.8020

0,0000

Não perdeu pontos.

7,7040

Cadastrou o período de experiência profissional de 03/02/15 a 10/08/18, porém 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.

2,0820

Cadastrou o período de experiência profissional de 18/08/20 a 31/07/21, como Professora Especialista I,
contrariando o Art. 39, do Aviso de Convocação.

0,5000

Cadastrou, por duas vezes, o curso de Atualização em Cirurgia Oral Menor.

0,5000

Apresentou certificado do Curso de Toxina Botulínica e Preenchedores Faciais, mas esse possui carga
horária inferior ao previsto, contrariando o Anexo “D”, do Aviso de Convocação.

0,5000

Apresentou certificado do Curso Imersão em Concentrados Plaquetários e Técnicas Cirúrgicas Avançadas
em PRF, mas esse possui carga horária inferior ao previsto, contrariando o Anexo “D”, do Aviso de
Convocação.

6

7

Larissa Pinheiro Serique

Jorge Alex Pereira Rodrigues

14.7860

4.8000

4,5000

3,8000

Breno Bittencourt Pessoa da
Silva

9.1760

2,6000

6,5760

Cadastrou o período de experiência profissional de 01/03/18 a 01/03/21, porém é anterior à data de
conclusão do respectivo curso que o habilita a participar do processo seletivo, contrariando o Art. 52, do
Aviso de Convocação.

Eliminada

Polyane Alencar Cunha

21.3460

-

-

A voluntária não apresentou o certificado ou diploma do curso que habilita, contrariando o Anexo “C”, do
Aviso de Convocação.

Eliminada

Kellem do Socorrro Moraes
Nunes

9.0800

-

-

A voluntária possui idade superior ao máximo permitido, contrariando o inciso VI, Art. 16 do Aviso de
Convocação

Eliminada

Raissa Furtado Papaléo

6.6160

-

-

Não apresentou o comprovante de situação cadastral do CPF, contrariando o n° 3 do Anexo “E”, do Aviso
de Convocação

8

c. Os horários de recebimento de recursos referente a esta avaliação, se for o caso, será das 8 às 11:30 horas nos locais de funcionamento das
Comissões de Seleção, conforme Anexo “B” do Aviso de Convocação.
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d. 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, 27 de dezembro de 2021.

Gen Div OTÁVIO RODRIGUES DE MIRANDA FILHO
Comandante da 8ª Região Militar
Por delegação:

RICARDO FACÓ DE ALBUQUERQUE - CEL
Chefe do Estado Maior da 8° Região Militar

