RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2022 - INSTRUTOR(A) DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – ADMINISTRAÇÃO
A Associação Guarda Mirim de Londrina vem por meio deste, respeitando as normas previstas em edital,
publicar o Resultado Final do Processo Seletivo 003/2022 – INSTRUTOR(A) DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- ADMINISTRAÇÃO, e convocar o(a)s Primeiro(a)s Colocado(a)s:

NOME

JONAS MORAIS DOS SANTOS

OBSERVAÇÕES

VAGA

CLASSIFICADO/
CONVOCADO

INSTRUTOR DE
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

O(a) candidato(a) classificado(a) deverá comparecer à Entidade na data de 02/02/2022, às 09:00, para
receber a Guia para realização do Exame Admissional e trazer as seguintes documentações para
contratação: CTPS; 3 fotos 3x4; Cópias: RG/ CPF/ CNH/ Título de Eleitor/ Certidão de Nascimento ou Casamento/
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos/ CPF dos filhos maiores de 8 anos/ Carteira de vacinação dos
filhos menores de 05 anos/ Declaração de Frequência Escolar dos filhos entre 07 e 14 anos/ Comprovante de
Residência/ Conta Bancária CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)/ Comprovantes de Escolaridade/ Documentos
comprobatórios das experiências e cursos citados no currículo.

* É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.
** A classificação final no Processo Seletivo NÃO assegura ao candidato o direito de contratação automática,
mas apenas a expectativa de chamamento segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização
deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira da ASSOCIAÇÃO GUARDA
MIRIM DE LONDRINA.
*** Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos em cadastro
durante o prazo de validade do Processo Seletivo e poderão ser convocados em função da disponibilidade
de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das convocações por meio
eletrônico e publicações na ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE LONDRINA, ocorridas durante o prazo de
validade do Processo Seletivo.
Londrina, 01 de fevereiro de 2022.
Att.
Gerência Geral de Projetos Sociais
ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE LONDRINA

