LISTA DA SETIMA CHAMADA DOS SELECIONADOS DO CADASTRO RESERVA PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2013 - ADEFOM - ASSOCIAÇÃO DE
DEFICIENTES DO OESTE DE MINAS

1.0 Os abaixo relacionados, em ordem alfabética, deverão comparecer na Sede da
Adefom nos seguintes dias e horários com a seguinte documentação necessária
para admissão no cargo.

1.1 Datas e Horários
Datas

Dias

Horários

28/02/2014

Sexta-Feira

08:00 às 16:00

06/03/2014

Quinta-Feira

08:00 às 16:00

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 na agência do Banco do Brasil
4341-9.
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
03 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 até o dia
07/03/2014.

1.6 Não será recebida do candidato nenhuma documentação incompleta.

1.7 Caso o candidato não apresente a documentação necessária no prazo
estabelecido, o mesmo será desclassificado, sendo divulgada uma nova lista com
novos selecionados, presentes no cadastro reserva.

2.0 Dos selecionados e respectivos cargos:

2.1 Monitores
Sandra Luzia Fonseca Rezende
Graziele Aparecida Darque Almeida

2.2 Cozinheiras
Soraia Aparecida Pereira
Onofre de Oliveira Campos Neto
Maria Nazaré Machado

3.0 Os demais candidatos que realizaram a avaliação continuarão no cadastro
reserva e poderão ser chamados caso sejam abertas novas vagas, através do
convênio Adefom / Prefeitura Municipal de Divinópolis (PMD).

Divinópolis, 27 de Fevereiro de 2014

Reginaldo Cândido Couto
Presidente
Adefom – Associação de Deficientes do Oeste de Minas

