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O Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias resolve: 
 
Alterar em parte o Edital nº. 282 de 02/07/2008, publicado no DOU de 04/07/2008, página 
93, alterado pelo edital 629 de 17/12/2008, publicado no DOU de 18/12/2008, que 
homologou o resultado do concurso público regulamentado pelo Edital 134 de 25/03/2008, 
publicado no DOU de 27/03/2008, retificado pelo Edital 184 de 17/04/2008, publicado no 
DOU de 18/04/2008, para o cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, tendo em 
vista que os candidatos ERIKE COUTO LOURENÇO, aprovado com 75 pontos, 
EDENILSON SOARES NARCISO, aprovado com 68 pontos, LUCIANO FELISBINO 
DOS SANTOS, aprovado com 67 pontos, ALESSANDRA MOREIRA DE ASSIS, 
aprovado com 63 pontos, PAULO SERGIO MARIANI aprovado com 61 pontos e 
RENATO FERREIRA DA COSTA, aprovado com 59 pontos, no concurso público, em 
vagas destinadas a portadores de deficiência, não terem sido considerados portadores de 
deficiência de acordo com a legislação vigente e laudo médico oficial.  
 
As alterações dar-se-ão da seguinte forma: 
 
1 – O candidato ERIKE COUTO LOURENÇO passa a ocupar a classificação 607° lugar 
dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes passam a 
ocupar 1 (uma) posição numérica crescente na ordem geral de classificação, obedecendo à 
seguinte disposição: ICLEIA ANGELA SALES SANTOS, 608°; WASHINGTON LUIS 
MIDOES E SILVA, 609º, e assim sucessivamente até a classificação de número 1403, 
pertencente a JÚLIO VILAÇA MORAIS. 
 
2 – O candidato EDENILSON SOARES NARCISO passa a ocupar a classificação 1404° 
lugar dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes 
passam a ocupar as posições numéricas crescentes na ordem geral de classificação, 
obedecendo à seguinte disposição: HENRIETE SOARES LANA, 1405°; MARCIO 
CARUSO, 1406º, e assim sucessivamente até a classificação de número 1556, pertencente 
a  KÉSIA MOREIRA ALVES. 
 
3 – O candidato LUCIANO FELISBINO DOS SANTOS passa a ocupar a classificação 
1557º lugar dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes 
passam a ocupar as posições numéricas crescentes na ordem geral de classificação, 
obedecendo à seguinte disposição: ROSANGELA CARDOSO DE FREITAS LIMA, 
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1558°; MARIA APARECIDA GUIDI, 1559º, e assim sucessivamente até a classificação de 
número 2156º, pertencente a CÉSAR AUGUSTO MOURA FERREIRA. 
4 – A candidata ALESSANDRA MOREIRA DE ASSIS passa a ocupar a classificação 
2157º lugar dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes 
passam a ocupar as posições numéricas crescentes na ordem geral de classificação, 
obedecendo à seguinte disposição: YEDA MONTEIRO BASTOS, 2158°; MARISTELA 
CÂNDIDA DE OLIVEIRA SILVA, 2159º, e assim sucessivamente até a classificação de 
número 2424º, pertencente a DAIANY PRISCILA MOURA FERREIRA. 
 
5 – O candidato PAULO SÉRGIO MARIANI passa a ocupar a classificação 2425º lugar 
dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes passam a 
ocupar as posições numéricas crescentes na ordem geral de classificação, obedecendo à 
seguinte disposição: GERALDO EURIDES DOS SANTOS, 2426°; REGINA LUCIA 
ALVES DA SILVA ARAUJO, 2427º, e assim sucessivamente até a classificação de 
número 2589, pertencente a LILLIAN KAMILLA DE SOUZA AMORIM. 
 
6 – O candidato RENATO FERREIRA DA COSTA passa a ocupar a classificação 2590º 
lugar dentre os candidatos não portadores de deficiência. Os candidatos subseqüentes 
passam a ocupar as posições numéricas crescentes na ordem geral de classificação, 
obedecendo à seguinte disposição: VICENTE ALENCAR DE OLIVEIRA, 2591°; 
GILVANDA MARIA DE SOUZA VAZ VELOSO, 2592º, e assim sucessivamente até o 
último classificado, de número 2615, pertencente a DIOGO ANDRADE OLIVEIRA. 
 

 
Ronaldo Tadêu Pena 


