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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D FE GREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 02 - EDUCADOR DE LÍNGUA INGLESA - 30H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Letras (habilitação Língua Inglesa)
REQ2 - Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano na função de Educador de Língua Inglesa.
A - Diploma/certificado de conclusão de doutorado ou declaração de conclusão de doutorado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
C - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização, na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
F - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

AMALIA REGINA ALVES DE ASSIS - 41  SSP-AL0001568266 Eliminado - Pré-requisitos-0,0 0,009/10/1972 0,0 10,0 0,00,0 10,00,0SIM NÃO
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D FE GREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 04 - EDUCADOR DE CIÊNCIAS HUMANA S - 30H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em História, Geografia, Ciências Sociais ou Filosofia
REQ2 - Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano na função de Educador de História, Geografia, Ciências Sociais ou Filosofia.
A - Diploma/certificado de conclusão de doutorado ou declaração de conclusão de doutorado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
C - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização, na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
F - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA - 1022880  SSPA-AL0001566407 Eliminado - Doc. não recebida--   -   02/04/1972 -   -   -   -   -   -   - -
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D FE GREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 06 - EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CI DADÃ - 30H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Curso Superior Completo (Bacharelado ou Licenciatura) em Ciências Humanas, Sociais Aplicadas ou em Educação
REQ2 - Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano na função de Educador de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas ou em Educação ou Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano como participante de projetos sociais ou prestador de serviços comunitários.
A - Diploma/certificado de conclusão de doutorado ou declaração de conclusão de doutorado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
C - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização, na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
F - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

CLAUDEVAN VICENTE VELOSO - 1757435  SSP-AL0001570434 Eliminado - Doc. não recebida--   -   15/05/1982 -   -   -   -   -   -   - -
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D GE HREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 08 - EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PR OFISSIONAL - ÁREA ADMINISTRAÇÃO- 30H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Curso Superior Completo (Bacharelado ou Tecnológico) em Administração, Contabilidade, Gestão ou Economia
REQ2 - Experiência profissional comprovada de no mínimo 1 (um) ano na função de Educador em cursos de formação profissional na área de Administração, Contabilidade, Gestão ou Economia.
A - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização na área para a qual concorre.
C - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de ensino médio.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
H - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

ROSANGELA DE SOUZA MARQUES - 1200777  SSP-AL0001571537 Eliminado - Pré-requisitos-0,0 15,024/01/1975 20,0 10,0 4,00,0 49,00,0SIM NÃO

DIOGO RODRIGO DA SILVA PONTES - 2003006006064  SSP-AL0001566739 Eliminado - Doc. não recebida--   -   12/11/1988 -   -   -   -   -   -   - -
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D GE HREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 09 - EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIM ENTO DOS FILHOS DOS ALUNOS - 20H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Nível Médio na Modalidade Normal (artigo 62 da LDB)
REQ2 - Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano como Auxiliar de Sala ou Professor de Educação Infantil.
A - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização na área para a qual concorre.
C - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de ensino médio.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
H - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

BARBARA CANDIDO DOS SANTOS - 34133518  SSP-AL0001566384 Eliminado - Pré-requisitos-0,0 0,017/12/1994 0,0 10,0 0,00,0 10,00,0NÃO NÃO

ELAINE CLARICE ALVES DOS SANTOS - 2001001186676  SSP-AL0001566712 Eliminado - Doc. não recebida--   -   11/08/1986 -   -   -   -   -   -   - -

IVANEIDE DA SILVA FERREIRA - 548297  SSP-AL0001568953 Eliminado - Doc. não recebida--   -   29/09/1957 -   -   -   -   -   -   - -

LUANDA LALLINY MARQUES DE MELO - 30941733  SEDS-AL0001566991 Eliminado - Doc. não recebida--   -   28/03/1990 -   -   -   -   -   -   - -

MARIA SELMA GOMES DANTAS - 98001036875  SSP-AL0001568613 Eliminado - Doc. não recebida--   -   11/02/1961 -   -   -   -   -   -   - -
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B D GE HREQ 1 REQ 2

Posto de Trabalho: 11 - MONITORES DE ATIVIDADES PRÁ TICAS - ÁREA ADMINISTRAÇÃO - 20H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Ensino Médio Completo
REQ2 - Experiência mínima de 1 (um) ano em projetos, programas ou instituições de ensino na área de administrativa.
A - Diploma/certificado de conclusão de mestrado ou declaração de conclusão de mestrado, na área para a qual concorre.
B - Diploma/certificado de conclusão de especialização ou declaração de conclusão de especialização na área para a qual concorre.
C - Certificado de conclusão de graduação na área para a qual concorre.
D - Certificado de conclusão de ensino médio.
E - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento que ateste conhecimentos básicos em Informática (software de textos, planilhas, correios eletrônicos e navegação na Internet), desde que realizados nos últimos 2 (dois) anos, contados da data de publicação deste Edital.
G - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data de publicação deste Edital.
H - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

EMANOELLA NANCY DE OLIVEIRA - 32380810  SSPA-AL0001568343 Aprovado10,0 0,002/10/1992 0,0 10,0 0,00,0 10,00,0SIM SIM

VALDETE  DE BRITO SILVA - 6429052  SDS-PE0001566676 Eliminado - Pré-requisitos-0,0 0,028/07/1984 0,0 10,0 0,00,0 10,00,0SIM NÃO

JEANNE GOMES - 1191823  SSP-AL0001566448 Eliminado - Doc. não recebida--   -   19/07/1973 -   -   -   -   -   -   - -

LILIAN SILVA SANTOS - 1293766  SSP-AL0001566368 Eliminado - Doc. não recebida--   -   28/04/1976 -   -   -   -   -   -   - -
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NomeInscrição SituaçãoTOTAL Classif.Nascimento CA B DREQ 1

Posto de Trabalho: 12 - MERENDEIROS - 30H DEFICIENTES

Processo Seletivo Simplificado SEMED ProJovem - Ed. 03-2017
Município de Maceió

Publicado em 01/03/2018.
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS

REQ1 - Ensino Fundamental Completo.
A - Certificado de conclusão de ensino fundamental.
B - Aprovação em concurso ou processo seletivo simplificado para o cargo de merendeiro
C - Certificado/Declaração de conclusão de curso de capacitação ou aperfeiçoamento relacionado com a área para a qual concorre, desde que realizados nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.
D - Experiência profissional na área específica para a qual concorre, desde que nos últimos 4 (quatro) anos, contados da data de publicação deste Edital.

DEBORA NUNES DE MELO - 37057197  SSP-AL0001566358 Convocado p/ Prova Prática (Def)110,0 40,014/07/1985 0,0 0,0 50,0SIM

IZAILDE LEITE DOS SANTOS - 32543727  SSP-AL0001568218 Convocado p/ Prova Prática (Def)210,0 40,030/10/1988 0,0 0,0 50,0SIM

GENILSON TAVARES DA SILVA JUNIOR - 2000001164125  SSP-AL0001566219 Eliminado - Doc. não recebida--   -   18/06/1986 -   -   -   -

JAMERSON MIKAEL DOS SANTOS SILVA - 40566862  SSP-AL0001568409 Eliminado - Doc. não recebida--   -   18/04/1998 -   -   -   -


