RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
SUPERVISOR TÉCNICO DE IDIOMAS - GOIÂNIA/GO
Os candidatos relacionados a seguir deverão participar da Entrevista Comportamental/Técnica, no
dia 30/07/2020, nos horários indicados abaixo. Em função da pandemia do vírus Covid-19, a
entrevista será realizada online. O Resultado final deste processo seletivo será divulgado no
mesmo dia desta etapa, no dia 30/07/2020, às 18h30. A não participação ou atraso do candidato
implicará na eliminação neste processo seletivo.
Os candidatos deverão enviar até o momento da Entrevista Comportamental/Técnica as cópias dos
comprovantes de escolaridade e experiência, laudo médico (Pessoa com Deficiência), conforme a
exigência do cargo e descrito no Edital. Conforme exposto no item 6.8.2 do mesmo. Deverá ser
enviado para a comissão de avaliadores no e-mail recrutamentoeselecaosenac@go.senac.br,
informar no Campo Assunto: Supervisor Técnico de Idiomas.
Importante – Os candidatos deverão entrar no link da Entrevista Comportamental/Técnica online, no
horário informado, não havendo em hipótese alguma ressalva por quaisquer motivos. É de
responsabilidade exclusiva do candidato a Identificação de data e horário, como também acesso a
rede de internet e seu bom funcionamento para realização das avaliações e demais etapas do
processo seletivo.
Atenção: A Plataforma utilizada será Google Meet, é necessário ter disponível um endereço de
Gmail, para acessar o Link informado na frente do seu nome e horário para a realização destas
etapas.
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CLASSIFICADOS
DATA HORÁRIO
LINK DE ACESSO
meet.google.com/jaa-vykm-ecg
Andrea Xavier Machado
8h00
meet.google.com/ikh-fnzb-ihd
Erika Cristiane Pereira
8h35
meet.google.com/kyr-frct-zfd
Ingrid Andrade Marques
9h10
https://meet.google.com/kmc-evoo-hka
Janis Joplin Araújo
30/07/2020
09h45
https://meet.google.com/xfw-aoww-qxj
Lidiane Rodrigues de Souza
10h20
https://meet.google.com/afw-emsd-nvz
Marcelo Maciel Ribeiro Filho
10h55
https://meet.google.com/wic-nthi-cgp
Maria Letícia Martins C. Ferreira
11h30
https://meet.google.com/mcp-njsg-amb
Thais Luna Rodrigues Torres
12h00

Acompanhar as demais datas a cada resultado publicado no site.

Goiânia, 29 de julho de 2020.
Seção de Recrutamento e Seleção
Gerência de Gestão de Pessoas-Integração

