RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
APROVADOS NA ENTREVISTA COMPORTAMENTAL
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO III
FUNÇÃO: ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS ESPORTIVOS
LOTAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 025/2021
Os candidatos relacionados a seguir foram aprovados na etapa da Entrevista
Comportamental e estão convocados para a etapa de Entrevista Técnica. Para realização
de tal etapa, os candidatos deverão acessar a plataforma “Google Meet” no dia e horário
abaixo, através do link que está à frente ao seu nome.
O Resultado desta etapa será no dia 05/07/2021, às 18h30
Importante:
• O não comparecimento ou atraso do candidato para acessar a plataforma implicará na
eliminação neste processo seletivo;
• O acesso à internet é de responsabilidade exclusiva do candidato, assim como a
organização dos recursos que possibilitem a realização da Entrevista;
• Para acesso à plataforma pelo computador é necessário copiar e colar no navegador de
internet o link que está à frente do seu nome;
• Para acesso à plataforma pelo celular é necessário baixar o aplicativo “Google Meet”, e
acessar a reunião através do link que está à frente do seu nome;
• Os candidatos deverão enviar para o e-mail recrutamentoeselecaosesc@sescgo.com.br
até o dia da Entrevista Técnica as cópias dos comprovantes de escolaridade e experiência,
e/ou laudo médico (Pessoa com Deficiência), de acordo com a exigência do cargo Conforme
exposto no item 6.9 do Descritivo de Processo Seletivo. Informar no Campo Assunto:
Descritivo 025/2021 – [Nome do candidato] – Documentação
CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABÉTICA)
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DATA

Adriana Luz Alencar
Alessandro Portela
Gessilo Roberto Nogueira Marques
Henrique Renato Pinheiro
Johnathan Pereira de Castro
Larissa Arão de Freitas
Richardson Marques Ferreira
Sandro Rodrigues Leão
Vinicius Anchieta Gobbo
Vinicius Diniz Azevedo

01/07/2021

HORÁRIO
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

LINK DE ACESSO

meet.google.com/ukihmdm-ayy

Acompanhar as demais datas a cada resultado publicado no site.

Goiânia, 29 de junho de 2021.
Seção de Recrutamento e Seleção - Integração
Gerência de Gestão de Pessoas

