RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR
CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
LOTAÇÃO: SESC CALDAS NOVAS
DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 049/2021
Os candidatos relacionados a seguir foram aprovados na etapa da Análise Curricular e
estão convocados para a etapa de Dinâmica de Grupo. Para realização de tal etapa, os
candidatos deverão acessar a plataforma “Microsoft Teams” somente no dia e horário
abaixo, através do link que está na tabela com seu nome.
O Resultado desta etapa será no dia 20/10/2021, às 18h30h.
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 Dinâmica de Grupo;
Informações para uso da Plataforma:
• Para acesso à plataforma pelo computador é necessário clicar no link de acesso disponível neste
resultado, na tabela com seu nome, no horário e data agendada para sua entrevista, escolher a
opção “continuar neste navegador”, informar o seu nome completo e “ingressar como convidado”;
• Para acesso à plataforma pelo celular é necessário baixar o aplicativo “Microsoft Teams”, depois
acessar a reunião clicando no link disponível neste resultado, na tabela com o seu nome, no horário e
data agendada para sua entrevista, informar o seu nome completo e escolher a opção “ingressar
como convidado”.
LINK DE ACESSO

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTc3MWY2MTUtZDU4NC00MTNjLWI0MGQtOGYwMzY4MTE5MGIw%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a715a845-3942-4a4f-8f7d006c05023202%22%2c%22Oid%22%3a%2291b1c3cb-c2ca-48df-90e5-a47972b6e0c0%22%7d
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CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABÉTICA)
Abner Castro Almeida
Alexandre Santana Rispoli
Aurora Ribeiro Goncalves da Silva
Creide Sebastiana de Jesus
Darc Alves Santana
Margarida Cordeiro Neta
Mônica de Oliveira Cavalcanti
Patrícia Cavalcante de Souza
Ranieri Dias da Silva Santos
Thais Aparecida Mendonca Tofoles
Thais Brito Vogado
Vitor dos Santos Ferreira
Wandeir José André
Welder Costa de Carvalho
Weslei Alves Batista
Willma Ferreira de Melo

DATA

HORÁRIO

18/10/2021

09:00

Acompanhar as demais datas a cada resultado publicado no site.

Goiânia, 14 de outubro de 2021.
Seção de Recrutamento e Seleção - Integração
Gerência de Gestão de Pessoas

