
 

 

 

O IBRAMAR – Instituto Brasileiro do Mar, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o Nº 10.468.208/0001-93, com sede na Rua 
Henrique Laranja, 330, sala 305, Centro – Vila Velha – Espírito Santo, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Edital de Processo seletivo nº 15/2016, do 
“Projeto Rede Capixaba de mulheres organizadas”, Convênio nº 813622/2014, celebrado 
com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em cumprimento ao 
previsto no Decreto 6.170, de 2007 e na Portaria Interministerial 507, de 2011, para 
contratação de serviços de assessor pedagógico. 

1- DO RESULTADO 

1° – Micael Lincoln Cardoso Paz 

2° – Rodolfo Teixeira Alves 

3° – José Airton Bezerra Viana Filho 

Item transcrito do Edital: 6.3- Da documentação a ser apresentada no ato da inscrição: 

O candidato deverá enviar os seguintes documentos no ato do processo de seleção: 

a) Currículo vitae, conforme modelo do Anexo I deste Edital; 

b) Cópia simples do Comprovante de residência comprovando a residência do candidato no 
estado do Espírito Santo. Serão aceitos somente contas de energia, água ou telefone. Caso 
o comprovante não esteja em nome do candidato, incluir uma declaração assinada da 
pessoa que possui o nome no comprovante apresentado pelo candidato, atestando que o 
mesmo reside no local (Anexo II). 

c) Declaração assinada pelo candidato informando não ter parentesco de 1º ou segundo 
grau, ascendente ou descendente, com qualquer funcionário da administração pública. 
(Anexo III) 

d) Cópia simples dos documentos de identificação pessoal (RG e CPF). 

2. DOS RECURSOS 

Os candidatos não selecionados poderão ingressar com pedidos de reconsideração 
referentes aos resultados aqui apresentados, fundamentando o(s) motivo(s) da 
inconformidade por escrito, que deverão ser protocolados diretamente na sede do IBRAMAR 
ou por e-mail até 24/04/2016. 

As respostas aos pedidos de reconsideração serão comunicadas aos candidatos no dia 
25/04/2016. 

3. DO RESULTADO FINAL 

Será divulgado no endereço eletrônico www.ibramar.org, no dia 25/04/2016, o edital de 
resultado final e homologação do processo seletivo ou, se for o caso, a prorrogação de prazo 
para divulgação de resultado final, conforme necessidade. 

 

 



 

 

 

Vila Velha – ES, 19 de abril de 2016. 

Roberto Carlos Ferreira 

Presidente da Comissão de Licitação 

 


