
  
 

   
Resultado Final do Processo Seletivo do Programa Jovem 

Aprendiz 2018 

 

Divulgamos a lista, em ordem alfabética, dos candidatos aprovados no 
processo seletivo para jovem aprendiz do curso de assistente administrativo: 

 

CURSO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
   

BRUNO GIORDANO DUARTE DE MELO  

DAVID MATEUS AMORIM SILVA 

DEBORA PINTO SOARES 

FANTINY SANTOS DOS SANTOS 

ISABELLE DA SILVA SOUSA 

JONATAS MAGNO LAMIM 

LUCAS FERREIRA DE FARIAS 

NAIANE FERREIRA PINTO 

PAULA KAROLINA BAIA ALVES 

ROBSON FURTADO DA SILVA 
 

 

Os candidatos relacionados acima devem comparecer na Alubar, conforme 
quadro abaixo, para assinatura do contrato de aprendizagem: 

 

Data Horário Local 

21/08/2018 09h ALUBAR 

 
Na ocasião, os jovens aprendizes e seus respectivos responsáveis legais 

receberão maiores informações sobre o funcionamento do programa de 

aprendizagem. 

 

Informamos que não será permitida a entrada de 

candidatos/responsáveis legais trajando short, bermuda e camisetas. 

Ressaltamos ainda que o uso de sapato fechado e sem salto é 

obrigatório. Para os candidatos menores de 18 anos, é obrigatória a 

presença do seu responsável legal. 



  
 

 

 

Os candidatos deverão ainda comparecer no SENAI para realização da 
matrícula, conforme quadro abaixo: 

 

Data Horário Local 

03/09/2018 08h às 11h  SENAI 

 

Os candidatos menores de 18 anos, devem apresentar original e cópia dos 

seguintes documentos, para realização da matrícula: 

 RG 

 CPF 

 Certidão de nascimento 

 Comprovante de residência legível 

 Carteira de trabalho - página de identificação  

 Declaração de escolaridade 

 Título Eleitoral (se tiver)  

 01 foto 3 x 4 recente 

 RG e CPF do responsável legal (obrigatório) 

 

Os candidatos maiores de 18 anos devem apresentar original e cópia dos 

seguintes documentos, para realização da matrícula: 

 RG 

 CPF 

 Certidão de nascimento 

 Comprovante de residência legível 

 Carteira de trabalho - página de identificação  

 Certificado de ensino médio e histórico escolar 

 Título Eleitoral  

 01 foto 3 x 4 recente 

 



  
 

O candidato classificado que não efetivar a matrícula no horário e na data 

estabelecida será considerado desistente, não lhe sendo lícito algum direito à 

vaga, qualquer que seja o motivo alegado para sua omissão à matrícula. 

 

Informamos que as aulas no Senai iniciam no mesmo dia da matrícula, 

ou seja, dia 03.09.18 às 13h. 


