AVISO OFICIAL DE CHAMAMENTO PARA ENTREVISTAS DO PROCESSO
SELETIVO EDITAL 007/2018 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO AMAPÁ.

O Instituto CNA, através deste ato, convoca os candidatos listados abaixo, para
etapa de entrevistas do Processo Seletivo edital 007/2018 Administração Regional
do Amapá.

CARGO: 002 - ANALISTA I (PEDAGOGO)

30201800700219088 CAROLINA GOMES CAVALCANTI
30201800700219094

DAYSE RUANE DOS SANTOS
ALFAIA

30201800700219803 MÁRCIA DE JESUS JUSTO BASTOS
30201800700220080 RENATO OLIVEIRA DE SOUZA
30201800700219022 SAMI CRISTINA PINTO

Esta convocação atende aos preceitos estabelecidos em edital observando
criteriosamente os itens:
“5.1.1. Os candidatos classificados na 3ª etapa – Entrevista, observado o limite
estabelecido no item 3.3.1., comporão banco de reservas da Administração Central
e poderão ser contratados acaso ocorra o surgimento de novas vagas para o
mesmo cargo a que concorreu e em que foi classificado, dentro do prazo de
validade do processo seletivo, atendidos os requisitos exigidos no item 7 deste
edital e obedecida a ordem de classificação.”
“8.4. O presente processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a partir da data
da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado 1 (uma) única vez por
igual período. 8.5. Em caso de desistência temporária, o candidato renuncia à sua
classificação e passa a posicionar-se em último lugar na lista dos aprovados
aguardando nova convocação que poderá ou não se efetivar no período de validade
deste processo seletivo.”

Cronograma para TERCEIRA ETAPA – ENTREVISTA
Os candidatos convocados para a Terceira Etapa deverão apresentar, no dia da
entrevista, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, dos
comprovantes dos títulos mencionados (diplomas, CTPS, Contrato social, etc.) no
currículo cadastrado no momento da inscrição.
Os candidatos que não apresentarem toda documentação NÃO FARÃO AS
ENTREVISTAS.
As entrevistas serão realizadas na sede do SENAR Amapá, no endereço abaixo:
Av. Dr. Diógenes Silva, 2045, Bairro do Buritizal, CEP 68.901.326 - Macapá/AP.
Itens:
3.3.4. Os candidatos convocados deverão apresentar as vias originais
acompanhadas de cópia simples ou as cópias autenticadas, dos comprovantes de
títulos mencionados no currículo cadastrado no ato da inscrição.
3.3.4.1.A não apresentação dos comprovantes implicará na eliminação do
candidato do processo seletivo

CARGO: 002 - ANALISTA I (PEDAGOGO)
INSCRIÇÃO

NOME

HORÁRIO

DATA

30201800700219088

CAROLINA GOMES CAVALCANTI

13:00 às 13:40

25/04/2019

30201800700219094

DAYSE RUANE DOS SANTOS
ALFAIA

13:50 às 14:30

25/04/2019

30201800700219803

MÁRCIA DE JESUS JUSTO BASTOS

14:40 às 15:20

25/04/2019

30201800700220080

RENATO OLIVEIRA DE SOUZA

15:30 às 16:10

25/04/2019

30201800700219022

SAMI CRISTINA PINTO

16:20 às 17:00

25/04/2019
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