DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS SELECIONADOS - PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 001/2014 - ADEFOM - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DO OESTE DE
MINAS

1.0 Os abaixo relacionados, em ordem alfabética, deverão comparecer na Sede da
Adefom em dias e horários a serem definidos, por convocação, sendo divulgados
neste endereço eletrônico, com a seguinte documentação necessária para
admissão no cargo.

1.2 Documentação Necessária
04 cópias da identidade (frente e verso)
04 cópias do cadastro de pessoa física CPF (frente e verso)
04 cópias do comprovante de endereço atualizado – último mês
04 cópias da certidão de casamento
04 cópias do cartão, para quem possuir conta corrente nas agências do Banco do Brasil
em na Cidade de Divinópolis.
04 cópias do certificado de reservista (para sexo masculino)
04 cópias do cartão cidadão
04 cópias do titulo de eleitor

1.3 Documentação Original
Carteira de Trabalho e Previdência Social
3 fotos ¾ recentes

1.4 Para quem tem filhos abaixo de quatorze anos, 02 cópias de:
* Filhos entre 0 e 06 anos
Certidão de nascimento
Cartão de vacina atualizado
* Filhos entre 06 e 14 anos
Certidão de nascimento
Comprovante de freqüência escolar

1.5 No ato da entrega da documentação necessária o candidato receberá a
autorização, com endereço da clínica, para submeter-se ao exame médico
admissional obrigatório, que deverá ser entregue na sede da Adefom em dias e
horários a serem definidos, sendo divulgados neste endereço eletrônico.

1.6 Não será recebida do candidato nenhuma documentação incompleta.

1.7 Caso o candidato não apresente a documentação necessária no prazo a ser
estabelecido, o mesmo será desclassificado, assumindo o respectivo candidato
selecionado / classificado.

2.0 Dos selecionados e respectivos cargos em ordem de classificação:

2.1 Monitor Social
Ronner Alexandre de Miranda Soares
Tatiana Ferreira Braz
Uênio José de Santana

3.0 Os demais candidatos que fizeram a inscrição / avaliação e não estão
relacionados acima, não foram selecionados / aprovados em conformidade com o
edital “ADEFOM - ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DO OESTE DE MINAS - EDITAL
DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014”.

Divinópolis, 28 de Fevereiro de 2014.
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