
 

RESULTADO FINAL 
 

CARGO: PROFISSIONAL TÉCNICO NÍVEL MÉDIO A 
FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
CEP IPAMERI  

 
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S) PARA: 

 ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO E ASSINAR FORMULÁRIOS DE CONTRATAÇÃO 
 

Local: CEP IPAMERI   
End.: Rua General Mascarenhas de Morais, Esquina com Rua Miguel 

David Cosac, S/N – Centro – Ipameri/GO 

 
DATA: 11/11/2019 (SEGUNDA-FEIRA) às 13:00hs, falar com Andréa 

 
NOME(S): TITO DO CARMO BRANQUINHO 

                                  
ORIGINAIS: 

 01 (uma) Foto 3x4; 

 CTPS. 
 
CÓPIAS: 

 PIS/ PASEP - Espelho do PIS (Somente emitido pela CEF- Caixa Econômica Federal); 

 Certidão de Casamento ou União Estável Escritura Pública em Cartório; 

 CPF do Cônjuge; 

 Comprovante de Endereço – com validação do CEP através do http://www.buscacep.correios.com.br; 

 Comprovante de Votação do 1° e 2° turno ou justificativa eleitoral; 

 Certificados de cursos extracurriculares concluídos; 

 Caso tenha CONTA CORRENTE na CEF – Caixa Econômica Federal, cópia do cartão ou do extrato 
bancário contendo números da agência, operação e conta. 
 
 
O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) deverá(ão) aguardar vaga: 
Alessandra Rodrigues Reis 
Lorranne Borges Barbosa  
Thalison Marcelo Moreira de Aquino 
(ORDEM ALFABÉTICA) 

 
Os candidatos não relacionados não serão convocados. 

O Senac Goiás agradece a participação de todos. 

 

E reiteramos que de acordo com o item 16.2, 16.3 e 16.4 do Edital 051/2019, conforme segue: 

16.2. A aprovação, classificação, bem como a convocação de candidatos para vaga(s) prevista(s) neste Edital 

constitui mera expectativa de direito à convocação, ficando a concretização desse ato condicionada à observância 
das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência Senac Goiás, do prazo de validade do 
processo seletivo e da disponibilidade orçamentária aprovada pelo órgão competente.  

16.3. O Senac - GO poderá revogar ou anular o presente processo seletivo, em decisão motivada, sem que caiba 

qualquer indenização aos candidatos interessados. 

16.4. O Senac - GO poderá adiar ou suspender os procedimentos do processo seletivo, dando conhecimento aos 

interessados, se assim exigirem as circunstâncias. 

http://www.buscacep.correios.com.br/

