
 
 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS 

 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº13/2020  

 

CARGO: 3.11 PROFESSOR DE ALFABETIZAÇÃO 

UNIDADE: ARAGUAÍNA 

 

RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 

A Assessoria de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas de acordo com o 

Edital nº. 13/2020, informa aos interessados o Resultado da Análise Curricular por 

ordem alfabética e convoca os candidatos abaixo classificados a participarem da 

próxima etapa a PROVA que será realizada conforme as orientações abaixo: 

DATA: 09/12/2020 

ATENÇÃO 

I) Trazer caneta transparente na cor azul ou preta; 

II) Procure chegar minutos antes do horário, o candidato será recepcionado e 

encaminhado à sala onde realizará a prova para EVITAR 

AGLOMERAÇÕES, necessário estar fazendo uso de máscara, ter 

distanciamento físico, visto que estamos em Pandemia e devemos obedecer às 

medidas de segurança; 

III)  Considerando as normas de proteção e isolamento social para combate ao 

COVID 19, informamos aos candidatos que serão efetuadas aferições de 

temperatura antes de adentrarem ao ambiente em que será realizada a prova. 

Nesse caso não será permitido ao candidato adentrar no prédio que no ato 

esteja medindo a temperatura superior a 37,8º, ficando desclassificado dessa 

fase, como também em casos do não comparecimento nos locais e horários 

agendados, conforme cronograma abaixo; 

IV)  Consulte o seu nome na lista, observando atentamente, o local e horário 

determinados para realização de sua prova; 

V) Apresente documento com foto na entrada do local de prova; 

VI) Não será permitido ao candidato alterar local e horário da prova. 

 

 



 
 

 

    TURNO: MANHÃ 

    HORÁRIO: 09:00h 

     LOCAL: Centro de Atividades Sesc Araguaína – Anselmo da Silva Moraes, 

localizado na Rua Joaquim Gava, Chácara 95 BII (entre a Avenida Filadélfia e a 

marginal Neblina), Jardim América, Araguaína - TO. 

              

1. Denise Natalle Matos Oliveira 

2. Ivoneide Feitosa da Silva 

3. Maria Gabriela Nunes Miranda 

4. Miriany de Souza Ribeiro Amorim 

5. Naiara da Cruz Camargo 

6. Paloma Abreu de Jesus Paulo 

7. Sayonara Castro de Sousa 

8. Stefanny Rodrigues Dias 

 

     

 

 

Palmas - TO, 04 de dezembro de 2020.  

 

 

 

 

Juliana Bárbara Ferreira Gomes 

Assessoria de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento de Pessoas 


