EDITAL CENDHEC – 01/2018

Resultado da 1ª etapa de seleção com os/as candidatos/as
selecionados/as para 2ª Etapa
2ª Etapa: Avaliação do/a candidato/a por meio de entrevista pessoal realizada pela
Coordenação Executiva, para avaliar habilidades e competências referentes ao
conhecimento e experiência relativas ao perfil.

Prezados e Prezadas
Inicialmente registramos nossas desculpas pelo atraso de 24 horas na divulgação
dos/as candidatos/as selecionados/as para entrevista nas três modalidades.
Justificamos esse atraso pelas dezenas de currículos recebidos, que nos exigiu leituras
e releituras para uma justa e adequada seleção.
Aos candidatos/as que não estão na lista abaixo, portanto não foram selecionados/as,
nossos sinceros agradecimentos pela participação nesse processo seletivo
desenvolvido pelo Cendhec. Aproveitamos para informar que os referidos currículos
ficam no nosso banco de dados para futuras possibilidades que não necessite de edital.
Em relação à seleção do Técnico/a Administrativo – vaga Recife - não recebemos
currículos que expressasse a experiência necessária para assumir o referido cargo.
Dessa forma, em tempo, abriremos um novo processo.
Já em relação a o/a Técnico/a Administrativo – vaga Maceió – foi selecionada 01
currículo, conforme descrito abaixo.
Atenção: A agenda de entrevistas com o/as candidato/as será organizada através de
telefonema dirigido diretamente ao/as candidato/as selecionado/as, nesta sexta – 26
de janeiro de 2018, para o período conforme descrito no edital (30 e 31/01/2018).
A todos e todas, tenham um feliz 2018. E que outras oportunidades sejam possíveis.

Coordenação Executiva CENDHEC

Relação dos/as candidatos/as selecionados para entrevista por cargo e em ordem
alfabética.
Candidatas ao cargo de Técnica de Projeto - Coordenação
Ana Gabriela de Melo Pinheiro;
Andrea Perotti Harrop;
Kátia Simone Alves Pintor;
Roseane Fátima de Queiroz Morais;
Silvana Mariano da Silva.

Candidatos/as para o cargo de Técnico/a de Projeto – Assessoria
Elson Alexandre Cordeiro Folha;
Inês Maria Dias da Silva;
Luciene Maria Ambrósio de Mesquita;
Maiara Ribeiro.
Observação: devido a “empates técnicos e de experiências” foram selecionados/as
mais de três candidatos/as, que será possível o desempate após dados colhidos por
ocasião das entrevistas.

Candidatos/as selecionados/as para entrevista - cargo – Técnico/a Administrativo
Candidata selecionada para entrevista – cargo técnico administrativo – vaga para
Maceió –AL.
Gracielda Maria Bezerra Carvalho

Candidatos/as selecionados/as para entrevista – cargo técnico administrativo – vaga
Recife-PE
Não houve selecionado/a – em tempo será publicado edital específico.

