PROCESSO SELETIVO
EDITAL
PROJOVEM URBANO/AP 01/2014
CONVOCAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Amapá- SEED, através da Coordenação Local do
Programa PROJOVEM URBANO, no uso de suas atribuições legais, conforme os resultados por cargos do Processo
Seletivo Simplificado do Projovem Urbano/AP, que estão expressos no site www.processoseletivo.ap.gov.br,
convoca os candidatos classificados no cadastro reserva para comparecerem na Secretaria de Estado da Educação
– SEED, na sala da Coordenação do PROJOVEM URBANO, localizada na Av. FAB, nº 96 – Bairro Central, no dia
23/01/2015 (sexta-feira), no turno da manhã, no horário das 08 às 12hs. Apresentar cópia salva em mídia PDF e
original dos seguintes documentos:
a) CPF;
b) Documento de identificação informado na inscrição;
c) Título de Eleitor e Certidão de quitação eleitoral atualizada, ocorrido no ultimo pleito de 2014.
d) Comprovante de regularidade com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) Laudo médico expedido pela rede pública de saúde, carimbado e assinado por profissional especializado, caso
tenha concorrido a vagas para pessoa Portadora de Necessidades Especiais (PNE);
f) Comprovante da formação mínima emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida: histórico escolar
acompanhado de diploma ou certificado ou declaração de curso ou certidão de conclusão de curso;
f. 1) Comprovante da formação em Informática emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida;
g) PIS/ PASEP;
h) Comprovante de experiência profissional, podendo o candidato utilizar-se:
h.1) Da Carteira Profissional: contendo a página de identificação do trabalhador, a página que conste o registro do
empregador e o período trabalhado (com início e fim, se for o caso), informando as atividades desempenhadas
relacionadas com a função que pretende atuar;
h.2) De declaração de experiência, expedida por Órgão ou Entidade da Administração Pública, ou por Organização
Não Governamental ou por Empresa Privada na qual o candidato tenha desempenhado atividades relacionadas com
a função que pretende desempenhar;
h.2.1) Declaração de experiência descrito no item g.2, somente terá validade se nele constar o nome do
órgão/empresa/entidade; o período trabalhado pelo candidato, o cargo/função/atribuições exercidas; a identificação
legível do nome e cargo do responsável pela emissão do mesmo; avaliação de desempenho e respectiva assinatura
do emitente.
i) comprovante de titulação: histórico acadêmico acompanhado de diploma ou certificado ou certidão de conclusão do
curso de pós-graduação informado na inscrição.
j) Atestado de Saúde, emitido por profissional habilitado (Médico do Trabalho), que comprove sua capacidade física e
mental;
k) Comprovante de Conta Corrente;
l) Comprovante de residência.
CARGO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – SANTANA
INSCRICAO NOME_CANDIDATO
319931
EVERTON DE ALMEIDA PINTO

P. GERAL
38

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO

CARGO: CIENCIAS DA NATUREZA – MACAPA
INSCRICAO NOME_CANDIDATO
318316
ELIELSON BORGES DA SILVA

P. GERAL
37

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO

P. GERAL
40

SITUAÇÃO
CLASSIFICADO

CARGO: CIENCIAS HUMANAS – MACAPÁ
INSCRICAO NOME_CANDIDATO
319039
MARGARETE DO SOCORRO ROSÁRIO SOUSA
CARGO:INTERPRETE DE LIBRAS – MACAPÁ

INSCRICAO NOME_CANDIDATO
318303
OZIELY NASCIMENTO ROCHA

P GERAL
10

Macapá, 20 de janeiro de 2015.

Glaiany Pinheiro Maciel
Presidente da Comissão do Processo Seletivo
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