Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Amapá
Processo Seletivo nº 023/2021

O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso de suas atribuições legais, torna
público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo nº 023/2021, que trata da seleção da vaga e formação
de cadastro reserva, do cargo de Auxiliar Técnico - Contratação por Prazo Determinado de 30 dias
(Previsão) ao município do Macapá/AP, conforme segue.
1. RESULTADO FINAL
1.1. Tornar público o Resultado Final dos candidatos classificados no Processo Seletivo, nos termos do item
11 e alíneas do Edital de Abertura, cujos nomes contam por ordem classificatória.
1.2. Comunica-se aos candidatos participantes do certame, que constarem com os seus nomes omitidos no
Resultado Final, que foram considerados eliminados, atendendo respectivamente o critério exposto no item 11.3
“O candidato eliminado não apresentará classificação nas publicações do certame” do Edital de Abertura.

Nº Inscrição
1064694

Candidato (a)

Data de Nascimento

Resultado
Final

Class.

Gabriel Mendes Ferreira

15/07/1999

16,0

1

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1. A convocação, contendo local, data e horário, para apresentação de documentos necessários à investidura
da vaga será realizada através de publicação no sítio institucional do Sesc/AP www.sescamapa.com.br, telefone
e e-mail cadastrados no ato da inscrição.
2.2. Os demais candidatos classificados ao cadastro-reserva possuem apenas a expectativa de direito quanto à
convocação, e serão convocados na rigorosa ordem de classificação, mediante a abertura de novas vagas.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O Resultado Final do Processo Seletivo nº 023/2021, que trata da seleção da vaga e formação de cadastro
reserva do cargo de Auxiliar Técnico - Contratação por Prazo Determinado de 30 dias (Previsão) para o
município do Macapá/AP, fica devidamente homologado nesta data.

Macapá/AP, 08 de outubro de 2021.

Núbia de Almeida Monte Verde
Presidente da Comissão de Realização do Processo Seletivo.
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