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CONCURSO Nº 006/2022 PARA MEDIADOR EM LITERATURA POR TEMPO 
DETERMINADO PARA O BIBLIOSESC SESC-AR/RN 

No período do dia vinte e quatro de março do ano de dois mil e vinte e dois até o dia 
vinte e nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (de 24 a 29/03/2022), 
reuniram-se em horários de expediente institucional, no Sesc Cidade Alta - Sede 
Administrativa do Sesc RN, rua Coronel Bezerra nº 33 , bairro Cidade Alta, Natal /RN, a 
Comissão de Seleção, designados pela Portaria AR/SESC/RN nº 013/2022, à saber: Sra. 
Maria Nilde de Oliveira Batista (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Sr. 
Daniel Aguiar de Rezende (Coordenador de Cultura do Sesc RN e Membro da Equipe 
de Apoio), Sra. Hilana Jassyane Bernardo Lopes Silva (Produção Cultural unidades 
Sesc RN e Membro da equipe de Apoio) e no apoio técnico o Sr. Caetano Emanoel 
Freire Costa (Colaborador do Programa Cultura Sesc RN - Bibliotecário), para o 
processo de análises das propostas currículos aptas, em conformidade com o EDITAL 
Nº 006/2022 PARA SELEÇÃO DE MEDIADOR EM LITERATURA POR TEMPO 
DETERMINADO PARA O BIBLIOSESC-AR/RN. Foram registradas cinquenta e um 
(51) e-mails com currículos encaminhados dentro do prazo estipulado pelo citado edital.
No e-mail de inscrição anota-se o recebimento de mais oito (8) currículos, porém, fora
do prazo e data limite estabelecidos em edital, invalidando-as para a sequência de
análise da Comissão de Seleção. Todos os integrantes da Comissão de Seleção
teceram comentários de satisfação perante o quantitativo final de propostas inscritas.
Foi perceptível, conforme apontamentos dos integrantes da Comissão de Seleção, a
diversidade de profissionais interessados advindos de formações distintas, porém,
sempre correlatas ao objeto do edital, tendo representação de bibliotecários,
pedagogos, historiadores, profissionais das Letras e Artes (Letras/Literatura e Artes
Cênicas), com variações de experiências nas práticas arte-educativas. No dia vinte e
oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (28/03/2022), no horário
compreendido entre treze horas até às dezoito horas (das 13h até 18h), a Comissão de
Seleção, realizou as entrevistas em formato virtual por meio de videoconferência
individual com os dez (1 O) candidatos convocados para esta fase de entrevistas,
conforme cronograma previsto no edital, na seguinte sequência e organização de
horários: 13:00 - Sr. Moises Ferreira; 13:15 - Sr. Afonso Luiz; 13:30 - Sra.Thais
Maranhão; 13:45 - Sra. Miledja Lurian (não compareceu, informando antecipadamente
por e-mail a impossibilidade por motivos particulares); 14:00 - Sr. João Victor; 14: 15 -
Sra. Ariane Liliam; 13:30- Sra. Laiza Ferreira; 14:45- Sr. Daniel Valente; 15:00- Sra.
Sandra Cristina; 16:30 - Sra. Amanda Vieira. Após término das entrevistas e de forma
imediata, a Comissão de Seleção dialogou sobre a etapa de entrevistas, correlacionado
com os currículos e com os critérios presentes no edital. Foram realizadas deliberações
e discussões para a definição e consenso na finalização do processo. Assim, no horário
das dezessete horas e cinquenta e cinco minutos (17:55) a Comissão de Seleção
deliberou e concluiu com a aprovação da candidata Thaís dos Santos Maranhão. O
presente concurso cultural do edital supracitado não estabelece ordem classificatória.
Segue-se com a etapa e cronograma para divulgação do resultado dentro do estipulado
no edital objeto desta ata.
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