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RETIFICATIVO 2 

O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, a Retificação Nº 02 – “ DO CRONOGRAMA” , que trata da seleção do cargo de Assistente 

Operacional ao município de Macapá/AP, do Processo Seletivo nº 013/2021, conforme segue. 

A Comissão do Processo Seletivo, após análise da publicação “DO CRONOGRAMA”, resolveu: 

1. No item 1, ONDE SE LÊ: 

 

LEIA-SE: 

 
Os demais itens permanecem inalterados  

 Macapá/AP, 07 de junho de 2021. 

 

Núbia de Almeida Monte Verde 

Presidente da Comissão de Realização do Processo Seletivo. 

EVENTOS/ ETAPAS DATAS 

As inscrições serão realizadas em duas etapas, a primeira etapa exclusivamente via 
internet através do preenchimento do formulário de inscrição, no endereço 
eletrônico: https://credencial.imasters.com.br/assistenteoperacional2021, 
unicamente no dia 24/05/2021 no horário de 9h00min até o horário limite de 
16h59min. Segunda etapa, dia 27/05/2021 no horário de 9h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min 

1ª etapa das 
inscrições 

(24/05/2021) 
 

2ª etapa das 
inscrições 

(27/05/2021) 

Divulgação da homologação das inscrições. 31/05/2021 

Divulgação do local, data e hora de prova, contendo a disposição dos candidatos 
nas salas de aplicação da 1ª etapa do Processo Seletivo. 

14/06/2021 

Aplicação da 1ª etapa (Prova Objetiva).  20/06/2021 

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 21/06/2021 

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa e Cronograma (local, data e horário) da 2ª 
etapa.  

24/06/2021 

Período de realização da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista).  25 a 30/06/2021 

Previsão de divulgação do resultado final 09/07/2021 

EVENTOS/ ETAPAS DATAS 

As inscrições serão realizadas em duas etapas, a primeira etapa exclusivamente 
via internet através do preenchimento do formulário de inscrição, no endereço 
eletrônico: https://credencial.imasters.com.br/assistenteoperacional2021, 
unicamente no dia 24/05/2021 no horário de 9h00min até o horário limite de 
16h59min. Segunda etapa, dia 27/05/2021 no horário de 9h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min 

1ª etapa das inscrições 
(24/05/2021) 

 
2ª etapa das inscrições 

(27/05/2021) 

Divulgação da homologação das inscrições. 31/05/2021 

Divulgação do local, data e hora de prova, contendo a disposição dos candidatos 
nas salas de aplicação da 1ª etapa do Processo Seletivo. 

14/06/2021 

Aplicação da 1ª etapa (Prova Objetiva).  22/06/2021 

Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva. 23/06/2021 

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa e Cronograma (local, data e horário) da 2ª 
etapa.  

24/06/2021 

Período de realização da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista).  25 a 30/06/2021 

Previsão de divulgação do resultado final 09/07/2021 
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