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Prezados (as) Técnico-Administrativos; 

 

Meu nome é Jordanio Silva Santos, atuo no cargo de Administrador na Unifesspa desde 
agosto de 2015. Iniciei no serviço público na Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica (Propit) em atividades ligadas ao Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT/Unifesspa), setor no qual trabalhei até fevereiro de 2016. Em 1º de março de 2016 
fui designado para a Assessoria de Comunicação Institucional onde trabalhei até 
outubro do mesmo ano, em seguida retornei à Propit na qual trabalho atualmente como 
Chefe de Divisão de Pesquisa. 

Minhas qualificações acadêmicas incluem um Mestrado em Administração (2015), Pós-
graduação (MBA) em Logística Empresarial (2013), Pós-graduação (MBA) em Gestão 
Financeira Controladoria e Auditoria (2009) e Graduação Administração pela 
Universidade Estadual do Piauí (2002). Recentemente fui aprovado no Doutorado 
Interinstitucional em Saúde Pública que terá início em agosto de 2017. 

Nos últimos dois anos como servidor da Unifesspa acompanhei várias reuniões dos 
Conselhos Superiores da Unifesspa e isso me proporcionou a oportunidade de conhecer 
como são tomadas várias decisões relevantes que impacta a comunidade acadêmica. 
Essa vivência fez com que me sinta preparado para defender com clareza e coerência os 
interesses da Unifesspa como importante indutora do ensino superior de qualidade, da 
pesquisa, da extensão e pós-graduação na região Sul e Sudeste do Pará. 

É chegada a hora de discutir os verdadeiros pilares que sustentarão nossa Universidade 
rumo ao futuro. Penso que nossa categoria de Técnico-Administrativo precisa estar bem 
representada nesse momento decisivo de eleição dos Delegados da Estatuinte e com 
base nisso, ofereço meu nome como um dos TAES que irá representar a categoria nesse 
processo. Certo de poder contribuir qualitativamente e com responsabilidade, discutir 
os aspectos relevantes para nossa Universidade, peço o voto de confiança e o apoio de 
todos (as). 

 

Um forte abraço! 

 

________________________________ 
Jordanio Silva Santos 


