
    

    
    

Marabá (PA), 11 de agosto de 2017 
 

Colegas Técnico-Administrativos, 
 
Meu nome é Janaina de Souza Oliveira, sou formada em Administração e filha 

de Marabá. Conheço de perto a atuação da UFPA e posteriormente UNIFESSPA na região, vi 
essa instituição nascer e, com seu desenvolvimento, trazer melhorias para a nossa região, por ser 
uma Instituição que agrega e se insere na comunidade.  

Em 26 de março de 2015, me tornei servidora da Unifesspa, no cargo de 
Assistente em Administração, assim iniciei minha jornada no serviço público federal tendo o 
privilégio de ser parte desta instituição. Atualmente estou lotada no Centro de Registro e Controle 
Acadêmico - CRCA, onde exerço a função de Coordenadora de Certificação e Registro, sendo 
responsável pela confecção, registro e expedição de diplomas em nível de Graduação, Lato Sensu 
e Stricto Sensu.  

Desde que adentrei neste recinto, acompanho as discussões pertinentes ao 
rumo que a Unifesspa, uma “jovem” Universidade, vem tomando no seu processo de consolidação 
na Região.  

Como técnica administrativa desta IFES vejo a necessidade de estarmos, 
enquanto categoria, cada vez mais fortalecidos na luta por direitos. Vejo ainda, que devemos ter 
uma voz ainda mais ativa nas decisões que partem desta IFES, por sermos uma categoria que 
desenvolve um trabalho importante na Instituição, contribuindo significativamente para o 
crescimento sólido e especializado da Unifesspa, construindo novos horizontes e ampliando 
serviços de qualidade para sociedade. 

Assim, proponho minha candidatura a delegada da Estatuinte da Unifesspa, 
por entender que posso contribuir fortemente com a categoria, na luta por cada vez mais 
reconhecimento no processo de crescimento e fortalecimento desta Universidade na região Sul e 
Sudeste do Pará. Por isso, peço apoio da categoria, para que possa representá-los com 
responsabilidade e compromisso nesse processo da Estatuinte, tendo em vista, a importância que 
trará para a nossa jornada como servidor, como integrante e participante da sociedade.  

 
Desde já agradeço e peço o apoio dos colegas.  
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