
 

 

Com relação ao Processo Seletivo ao cargo de Professor Especialista - Licenciatura em Língua Portuguesa                    

Nº 0033 - 2017 segue a relação dos candidatos selecionados que apresentaram os documentos para comprovação 

dos requisitos até a data estipulada no comunicado inicial, data, horário e local da Avaliação Teórica.  

Relação dos Candidatos: 

Nº  NOME 

1 
ANA IVANILDA OLIVEIRA DA SILVA 

2 
ELIZONEI FREITAS DA SILVA 

3 
GEICILENE DA SILVA E SILVA 

4 
IRLANY SANTOS GUIMARÃES RAMOS 

5 
JÉSSICA DE SOUZA MENEZES 

6 
JOCIFRAN SOUZA RAMOS 

7 
JOSIANE DE SOUZA DOS SANTOS GADELHA 

8 
RENNY NATALINA CORREA RÉGIS 

 

2ª ETAPA (Peso 1)- Avaliação Teórica  

DATA: 08/01/2018 (Segunda-feira). 

HORÁRIO: Início da prova teórica às 14h30min 

LOCAL: Escola SESI PE. Francisco Luppino. 

ENDEREÇO: Rod. Odovaldo F. Novo, s/n – Djard Vieira – Parintins. 

CONTATO: 3533-6359 / 3533-6477 

O acesso para entrada será aberto às 13h00min e fechado impreterivelmente às 14h15min. 

Informações Gerais: 

 Chegar ao local com pelo menos quinze minutos de antecedência. O acesso à sala onde as 

provas serão realizadas NÃO será permitido após o início das atividades, em hipótese 

alguma. 



 É imprescindível a apresentação de documento de identificação original com foto para a 

realização da avaliação, antes do início e, caso necessário no término das atividades. 

 O candidato que não apresentar o documento de identificação não poderá realizar a 

avaliação. 

 Ao término das atividades – entrega do caderno de questões e cartão resposta ao aplicador 

– poderá ser novamente solicitada ao candidato a apresentação do documento original com 

foto. 

 Levar caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

 Atenção: Não será permitido o acesso às dependências do local das avaliações com as 

seguintes vestimentas: bermudas, minissaias, camisetas regata.  

 Importante: No dia 11/01/2018 a partir da 14h será publicado na Internet 

www.fieam.org.br/site/sesi/trabalheconosco  relação de candidatos habilitados na 2ª Etapa 

e a convocação para próxima etapa. 

  

http://www.fieam.org.br/site/sesi/trabalheconosco

