
RESULTADO PRELIMINAR DA 

 

 

 

A Universidade Federal de Alagoas 

COPEVE, e a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

resultado PRELIMINAR da prova de títulos para os cargos de 

Técnico de Suprimentos e Assistente Técnico de Engenharia e Operações, 

Público da Gás de Alagoas S.A - ALGÁS

apresentado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  

GÁS DE ALAGOAS S.A - ALGÁS 

 

 

 

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TITULOS 

e Alagoas – UFAL, por intermédio da Comissão Permanente de Vestibular 

COPEVE, e a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

da prova de títulos para os cargos de Assistente Técnico de Materiais

Assistente Técnico de Engenharia e Operações, referente ao 

ALGÁS, regido pelo Edital 001/2012, de 28 de junho de 2012

Comissão Permanente de Vestibular - 

– FUNDEPES, divulga o 

Assistente Técnico de Materiais, Assistente 

referente ao Processo Seletivo 

001/2012, de 28 de junho de 2012, conforme 



14 - CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE MATERIAIS
 
 

Nome do candidato: 

RG 

Inscrição: 

 

Cursos de capacitação

Curso Técnico em Materiais 

Organização de Almoxarifados 

Manutenção Básica Industrial 

Mecânica Básica industrial 

Inventário físico de materiais 

Inspeção e Recebimento de Materiais 

Gestão de Armazenagem 

Gestão de Estoques 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de empresas 
ou contabilidade ou curso médio técnico em eletrônica ou 
eletrotécnica ou mecânica ou industrial em tecnologias finais 
do gás 

PONTUAÇÃO MÁXIMA

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado ou 
estoque. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 
CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE MATERIAIS 

ALESSANDRO DUARTE DA SILVA 

32388039 SEDS-AL 

577662 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

de capacitação 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 

180h 

Pontuação 

Obtida 

(60h até 180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de empresas 
ou contabilidade ou curso médio técnico em eletrônica ou 

mecânica ou industrial em tecnologias finais 
0,3 ponto - 0,9 ponto

PONTUAÇÃO MÁXIMA 06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação de 

cada título 
Pontuação 

máxima

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado ou 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA 

 

ALGÁS 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

(superior a 
180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

0,9 ponto - 

09 pontos - 

0,0 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

0,0 



14 - CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE MATERIAIS

 

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação

Curso Técnico em Materiais 

Organização de Almoxarifados 

Manutenção Básica Industrial 

Mecânica Básica industrial 

Inventário físico de materiais 

Inspeção e Recebimento de Materiais 

Gestão de Armazenagem 

Gestão de Estoques 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de 
ou contabilidade ou curso médio técnico em eletrônica ou 
eletrotécnica ou mecânica ou industrial em tecnologias finais 
do gás 

PONTUAÇÃO MÁXIMA

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado ou 
estoque. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 
 

CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE MATERIAIS 
 

LEONARDO ARAUJO DA SILVA 

1933646 SSP-AL 

568332  

 
 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

Cursos de capacitação 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 

180h 

Pontuação 

Obtida 

(60h até 180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de empresas 
ou contabilidade ou curso médio técnico em eletrônica ou 
eletrotécnica ou mecânica ou industrial em tecnologias finais 

0,3 ponto - 0,9 ponto

PONTUAÇÃO MÁXIMA 06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação de 

cada título 
Pontuaçã
o máxima

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado ou 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás. 

considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

(superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

0,9 ponto 0,9 

09 pontos - 

0,9 

Pontuaçã
o máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos 5,0 

10 pontos - 

5,0 

5,9 



 
15 - CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO

 

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Gestão de Compras / Gestão de Suprimentos / 
Administração de Compras / Gestão de Materiais / 
Administração de Materiais 

Técnicas de Negociação / Negociação 

Gestão de Armazenagem 

Gestão de Estoques 

Licitações e Contratos / Lei 8666 / Licitação Publica

Padrão de Descrição de Materiais (PDM) 

Cadastro de Materiais / Gerenciamento de Cadastros

Organização de Almoxarifados 

Inspeção e Recebimento de Materiais 

Inventário físico de materiais 

Contratação de Serviços 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de 
empresas, contabilidade, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, industrial em tecnologias 
instrumentação, eletromecânica ou automação industrial.

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado, 
estoque, compras, orçamentação ou gestão de materiais.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO 

JOSÉ EDEMIR DA SILVA ANJO  

3154090-2 SEDS-AL 

572157 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 180h 

Pontuação 

Obtida 

 (60h até 180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

Gestão de Compras / Gestão de Suprimentos / 
Administração de Compras / Gestão de Materiais / 1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

Licitações e Contratos / Lei 8666 / Licitação Publica 1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

Cadastro de Materiais / Gerenciamento de Cadastros 1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de 
empresas, contabilidade, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, industrial em tecnologias finais do gás, 
instrumentação, eletromecânica ou automação industrial. 

0,3 ponto 0,6 0,9 ponto

 06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação de 

cada título 
Pontuaçã
o máxima

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado, 
estoque, compras, orçamentação ou gestão de materiais. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.  

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

(superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos 4,5 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

0,9 ponto - 

09 pontos - 

5,10 

Pontuaçã
o máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

5,10 



 
15 - CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO

 

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Gestão de Compras / Gestão de Suprimentos / 
Administração de Compras / Gestão de Materiais / 
Administração de Materiais 

Técnicas de Negociação / Negociação 

Gestão de Armazenagem 

Gestão de Estoques 

Licitações e Contratos / Lei 8666 / Licitação Publica

Padrão de Descrição de Materiais (PDM) 

Cadastro de Materiais / Gerenciamento de Cadastros

Organização de Almoxarifados 

Inspeção e Recebimento de Materiais 

Inventário físico de materiais 

Contratação de Serviços 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de 
empresas, contabilidade, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, industrial em tecnologias finais do gás, 
instrumentação, eletromecânica ou automação industrial.

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado, 
estoque, compras, orçamentação ou gestão de materiais.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
exercida em empresa do segmento de petróleo e gás.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO 

YTALO BASILIO ARAUJO SOBRAL TSANGAROPULOS

33678685 SCJD-AL 

571073 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 180h 

Pontuação 

Obtida 

 (60h até 180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

Gestão de Compras / Gestão de Suprimentos / 
Administração de Compras / Gestão de Materiais / 1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

Licitações e Contratos / Lei 8666 / Licitação Publica 1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

Cadastro de Materiais / Gerenciamento de Cadastros 1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não 
especificados acima na área de administração de 

contabilidade, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, industrial em tecnologias finais do gás, 
instrumentação, eletromecânica ou automação industrial. 

0,3 ponto - 0,9 ponto

 06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação de 

cada título 
Pontuaçã
o máxima

Experiência profissional exercida na área de suprimento, almoxarifado, 
estoque, compras, orçamentação ou gestão de materiais. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15.  

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional na área de suprimento, almoxarifado ou estoque 
do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses 
completos de acordo com instruções contidas no item 9.15. 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

YTALO BASILIO ARAUJO SOBRAL TSANGAROPULOS 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

(superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

0,9 ponto - 

09 pontos - 

0,0 

Pontuaçã
o máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

0,0 



                      

18 - CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Automação Industrial 

Inspeção de Dutos 

Inspeção em Sistema de Medição de Gás 

Controlador Lógico Programável - CLP 

Inspeção de Solda 

Instrumentação Industrial 

Linguagem Básica de Programação 

Medição de Gás Natural 

Petróleo e Gás 

Proteção Catódica 

Microcontroladores 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 
tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
automação industrial. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 
acordo com instruções contidas no item 9.15.  

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 
empresas do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12
acordo com instruções contidas no item 9.15. 

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

                       
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 
CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

 

BERNARDO ESPÍRITO SANTO CASTELO BRANCO

32775954 SSP-AL 

570340 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 180h 

Pontuação 

Obtida 

(de 60h até 
180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 
tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 

0,7 ponto - 2,1 pontos

 06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação 

de cada 
título 

Pontuação 
máxima

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
assistente técnico de engenharia e operações. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 

BERNARDO ESPÍRITO SANTO CASTELO BRANCO 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

 (superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos 3,9 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

2,1 pontos 2,1 

09 pontos - 

6,0 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

6,0 



18 - CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Automação Industrial 

Inspeção de Dutos 

Inspeção em Sistema de Medição de Gás 

Controlador Lógico Programável - CLP 

Inspeção de Solda 

Instrumentação Industrial 

Linguagem Básica de Programação 

Medição de Gás Natural 

Petróleo e Gás 

Proteção Catódica 

Microcontroladores 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 
tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
automação industrial. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 
acordo com instruções contidas no item 9.15.  

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 
empresas do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12
acordo com instruções contidas no item 9.15. 

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 
ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

 

FRANCYBELL ALVES DA SILVA 

1600159 SSP-AL 

569394 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 180h 

Pontuação 

Obtida 

(de 60h até 
180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 

do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
0,7 ponto - 2,1 pontos

06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação 

de cada 
título 

Pontuação
máxima

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

 (superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos 3,9 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

2,1 pontos - 

09 pontos - 

3,9 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

3,9 



18 - CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Automação Industrial 

Inspeção de Dutos 

Inspeção em Sistema de Medição de Gás 

Controlador Lógico Programável - CLP 

Inspeção de Solda 

Instrumentação Industrial 

Linguagem Básica de Programação 

Medição de Gás Natural 

Petróleo e Gás 

Proteção Catódica 

Microcontroladores 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 
tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
automação industrial. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 
acordo com instruções contidas no item 9.15.  

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 
empresas do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12
acordo com instruções contidas no item 9.15. 

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 
                       

CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES
 

ISABELLA FABYELLA BORGES DE ANDRADE

33780595 SSP-AL 

566267 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

Carga horária 
mínima de 

60h até 180h 

Pontuação 

Obtida  

(de 60h até 
180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
mecânica, industrial em 

tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
0,7 ponto - 2,1 pontos

06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

descrição 
Pontuação 

de cada 
título 

Pontuação 
máxima

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 

ISABELLA FABYELLA BORGES DE ANDRADE 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida 

(superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos 3,9 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

2,1 pontos - 

09 pontos - 

3,9 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

3,9 



 
18 - CARGO ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES

Nome do candidato 

RG 

Inscrição 

Cursos de capacitação 

Automação Industrial 

Inspeção de Dutos 

Inspeção em Sistema de Medição de Gás 

Controlador Lógico Programável - CLP 

Inspeção de Solda 

Instrumentação Industrial 

Linguagem Básica de Programação 

Medição de Gás Natural 

Petróleo e Gás 

Proteção Catódica 

Microcontroladores 

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 
tecnologias finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
automação industrial. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO)

Título / descrição

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações.

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 
acordo com instruções contidas no item 9.15.  

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 
empresas do segmento de petróleo e gás. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12
acordo com instruções contidas no item 9.15. 

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL)

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - ALGÁS

PROVA DE TITULOS 

 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES
 

LUÍS SANDRO RAMOS DOS SANTOS 

265416965 SSP-BA 

582448 

 

CRITÉRIO CAPACITAÇÃO 

 

Carga 
horária 

mínima de 
60h até 180h 

Pontuação 

Obtida  

(de 60h até 
180h) 

Carga 
horária 

superior a 
180h

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,5 ponto - 4,5 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,3 ponto - 3,9 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

1,1 ponto - 3,3 pontos

Outros cursos de capacitação ou aperfeiçoamento não especificados 
acima na área de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, industrial em 

finais do gás, instrumentação, eletromecânica ou 
0,7 ponto - 2,1 pontos

06 pontos - 09 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (CAPACITAÇÃO) 

CRITÉRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Título / descrição 
Pontuação 

de cada 
título 

Pontuação 
máxima

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações. 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

01 ponto por 
cada ano 
completo 

05 pontos

Experiência profissional em qualquer das áreas de formação especificadas como 
requisito para o cargo de assistente técnico de engenharia e operações exercida em 

OBS.: A pontuação será considerada a cada período de 12 meses completos de 

02 pontos por 
cada ano 
completo 

10 pontos

PONTUAÇÃO OBTIDA (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL) 

 

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA  

ALGÁS 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 

Carga 
horária 

superior a 
180h 

Pontuação 

Obtida  

(superior a 180h) 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

4,5 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos 3,9 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,9 pontos - 

3,3 pontos - 

3,3 pontos - 

2,1 pontos - 

09 pontos - 

3,9 

Pontuação 
máxima 

Pontuação 

Obtida 

05 pontos - 

10 pontos - 

0,0 

3,9 


