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DATA: 30/01/2023

Todos os candidatos aprovados neste processo seletivo que tem interesse em assumir a
vaga imediatamente deverão se apresentar no CEPAE até o dia 01/02/2023, quarta-feira,
das  8h00  às  15h00,  na  sala  do  Labrinco,  no  prédio  dos  Anos  Iniciais  do Ensino
Fundamental do CEPAE.

Os candidatos que já compareceram no LABRINCO no dia 26/01/2023 e já iniciaram as
atividades, conforme cronograma do edital, não precisam se apresentar novamente.

Caso não haja  interesse  imediato  em assumir  a  vaga,  o  candidato  deve  preencher  o
TERMO  DE  REPOSICIONAMENTO  PARA  O  FINAL  DA  LISTA  DE
CLASSIFICAÇÃO  (disponível  em  anexo)  e  enviar  para  o  e-mail
comissaodeinclusaocepaeufg@gmail.com até  o dia  01/02/2023,  quarta-feira.  Caso  o
candidato não se manifeste de nenhuma forma, será considerado como desistente.

APROVADOS CLASSIFICAÇÃO

Ana Aline Lemos 1º

Andressa Rocha 2º

Janielle Cardoso de Jesus 3º

Danielly Oliveira da Paz 4º

Goiânia, 30 de janeiro de 2023.

Sirley Aparecida de Souza

Presidente da banca de seleção

mailto:comissaodeinclusaocepaeufg@gmail.com


TERMO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE

CLASSIFICAÇÃO

Eu, ____________________________________________, portador do CPF de

número ___________________________, candidato aprovado no processo seletivo da

Comissão  de  Inclusão  do  CEPAE  –  Edital  003/2022,  venho  solicitar  o

reposicionamento  para  o  final  da  fila  de  aprovados,  observando-se  a  estrita  ordem

classificatória do certame, estando ciente que a futura convocação poderá ou não ser

efetivada no período de vigência do referido processo seletivo.

Comprometo-me  também  a  acompanhar  o  site  do  CEPAE  e  os  meios  de

contato  por  mim  fornecidos  abaixo,  informando  à  Comissão  de  Inclusão  sobre

eventuais mudanças, para o caso de eu ser novamente convocado(a).

Celular: _____________________________

Outro telefone para contato (se houver): _____________________________

E-mail institucional: _____________________________________

Goiânia, ____ de _________________ de 2023.
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