
Carta-Proposta de apresentação do candidato à Delegado da Estatuínte Unifesspa 

 

Marabá, 11 de agosto de 2017 

 

Prezados (as) Técnico-Administrativos; 

 

Me chamo Rosemir Santana da Silva Pereira, atuo no cargo de Assistente em Administração na 
Unifesspa desde março de 2015. Iniciei no serviço público no Sistema de Bibliotecas –SIBI (março 
a agosto de 2015), em seguida fui removido para o Arquivo Central, exercendo minhas funções 
nesse setor de agosto de 2015 a junho de 2017, e atualmente faço parte do corpo técnico da Pró-
reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), exercendo a função de 
coordenador de Pós-graduação. 

Cursei biblioteconomia na UFPA durante o período de 2012-2014, por motivo de ter que assumir 
a vaga de Assistente em Administração na Unifesspa, tive que desistir do curso e Atualmente 
curso Administração em uma universidade particular na cidade de Marabá. 

Nos últimos dois anos e cinco meses como servidor da Unifesspa acompanhei várias mudanças 
ocorridas na instituição, fico feliz por fazer parte da construção dessa universidade. 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 Estatuínte 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 apoio de todos (as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Nome Completo: Rosemir Santana da Silva Pereira 

2. CPF: 852911742-34 

3. Categoria: Técnico Administrativo 

4. Campus: Marabá  

5. Nome de campanha: Unifesspa participativa. 

6. Anexar em PDF a carta-proposta de apresentação do candidato. 

7. Anexar foto colorida do candidato. 

 

 


