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Em 1989, Helaine prestou concurso na UEL para Assistente Administrativo I. Foi 
aprovada e em 12 de janeiro de 1990 assinou um termo de renúncia  temporária 
de vaga em virtude de estar amamentando. Em 15 de maio de 1990 assumiu 
sua vaga na Divisão de Material tendo como chefe Diógenes Balbino.  Em 1993 
prestou concurso para Assistente Administrativo II e assumiu uma vaga no PAE 
(Programa de Ação Educativa), programa idealizado pelo professor Apolloni, 
cujo objetivo principal era escolarizar os servidores da UEL. Nesse período, sua 
chefe era Marli Verni.  

Em 1995 foi aprovada no concurso para Técnico Administrativo e convidada 
para trabalhar no Gabinete da então vice-reitora Nitis Jacon. Como técnica atuou 
também na Assessoria Internacional, sob o comando do professor Jorge Edson 
Ribeiro. Administrou ainda a secretaria da ABRUEM (Associação Brasileira de 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais), quando o professor 
Jackson Proença Testa foi presidente da Associação. Além disso, atuou na 
Proppg (Pro-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) tendo como chefias Vera 
Suguihiro e Berenice Jordão. Em 2006, assumiu a Direção do CEEBJA (Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos). 

 
Em 2008 foi aprovada em mais um concurso, o de Pedagoga. Assumiu sua vaga 
no CEI-HU (Centro de Educação Infantil) tendo como chefe Terezinha de Paula 
Machado, sendo que, em 2010, assumiu a vaga da pedagoga aposentada 
Cleuza Esposeti de Assis no Labted, onde permanece atuando, ministrando 
cursos e atendimentos individuais para docentes e alunos da comunidade 
interna e externa, sob a direção do professor Pedro Paulo da Silva Ayrosa. No 
período de fevereiro de 2014 a agosto de 2014, foi vice-coordenadora no Núcleo 
de Acessibilidade da UEL. Helaine Felipe Contato é ainda especialista em 
Administração Marketing e Propaganda e especialista em Metodologia da Ação 
Docente. 

 
 
 


