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RESULTADO PRELIMINAR 

DO EDITAL FAPAC-APEX nº 002/2019 

 

O Diretor Técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre- FAPAC, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do processo de 

seleção regulamentado pelo Edital FAPAC-APEX nº 002/2019, que tem por objeto 

implementar um Núcleo Operacional do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) 

no Estado do Acre. 

Para a interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar deste 

certame, o candidato deverá preencher o “Formulário de Recurso Administrativo” 

disponibilizado em anexo, fundamentando a contestação do resultado e proceder seu 

encaminhamento segundo o que está disposto no item 9.6 do Edital, Etapa V: dos recursos 

administrativos. O prazo para interposição de recurso contra o resultado das avaliações será 

de 03 (três) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado preliminar. Não serão 

aceitos recursos com inobservância ao item 9.6 do edital e seus subitens.  

 

 

Rio Branco-AC, 17 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Tony da Rocha Roque 
Diretor Técnico – FAPAC 

Portaria 084/2019 
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Resultado da etapa de entrevista, com o ranqueamento final do processo de seleção 

para o preenchimento de 02 vagas de Técnico Extensionista, 04 vagas de cadastro de reserva 

para Técnico Extensionista e 02 vagas ao cadastro de reserva para Monitor. Conforme 

disposto no item 3.2 do edital, os candidatos selecionados para o cadastro de reserva não 

terão direito à bolsa; terão mera expectativa de direito. 

Na etapa de entrevistas, cujo caráter é classificatório e eliminatório, o Comitê de 

Avalição identificou as competências, habilidades e atitudes de cada candidato de forma a 

atender os requisitos necessários para a ocupação das vagas. 

 

MODALIDADE: TÉCNICO EXTENSIONISTA 

CPF 
Status 

026.020.982-13 Classificado em 1º lugar 

027.312.491-96 Classificado em 2º lugar 

610.351.222-00 1º Classificado para cadastro de reserva 

061.287.539-30 2º Classificado para cadastro de reserva 

023.219.822-50 3º Classificado para cadastro de reserva 

696.051.812-15 4º Classificado para cadastro de reserva 

602.294.202-06 Desclassificado 

689.583.312-91 Desclassificado 

727.637.952-34 Desclassificado 

706.431.012-09 Desclassificado 

 

 

MODALIDADE: MONITOR (Cadastro de Reserva) 

CPF Nota final 

856.342.042-91 Desclassificado 

025.752.082-11 Desclassificado 

 

 


