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Resultado do Edital de Seleção nº 2/2016 Cargo Assistente Nivel II 

 

 

De acordo com o Edital de Seleção nº 2/2016 Cargo Assistente Nível II, emitido pela 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional-FASE, emitido no dia 10 de 

março de 2016, se encerrou o prazo de entregue de currículos no dia 15 de março de 

2016 à meia noite. 

 

Foram recebidos 18 currículos. Uma comissão de análise e seleção dos currículos foi 

nomeada pela coordenação regional do programa Fase Amazônia, composta por 

Matheus Otterloo,  educador da FASE e presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema, 

Luciano Brito, membro do coletivo administrativo financeiro do programa  Fase 

Amazônia e Vânia Carvalho educadora e responsável pelo Banco de dados dos projetos 

comunitários-BAP do Fundo Dema. Esta comissão depois de ter analisado todos os 

documento recebidos, selecionou quatro candidatas que se distinguiram dos demais 

pela sua experiência de atuação no campo de Organizações não governamentais-

ONG´s. 

 

As quatro selecionadas, ou seja, Renata Soraya Botelho Sampaio, Regina Barros, 

Renata do Monte Antônio José e Ana Corina Macedo Serra, foram ouvidas e 

questionadas em entrevistas personalizadas no dia 17 de março de 2016 pela comissão 

no escritório regional da FASE-Amazônia. Entre as entrevistadas se destacou Renata do 

Monte Antônio José como única candidata com experiência larga e aprofundada de 

acompanhamento do processo de capacitação de gestão e prestação de contas junto 

às Associações Comunitárias, gestores de projetos. Sendo esta a finalidade o objetivo 

primordial do edital, a comissão indicou a Sra Renata do Monte Antonio José para 

assumir o cargo vacante. 

 

Belém, 17 de Março de 2016 

 

 

            Matheus Otterloo              Vânia Carvalho                          Luciano Brito 


