PERNAMBUCO

Resultado da Primeira Etapa do Processo Seletivo para Aprendiz Caixa
Lembrando que os critérios utilizados para seleção foram:


Faixa etária: 15 anos a 16 anos e 8 meses, de ambos os sexos.
A idade máxima não se aplica aos aprendizes portadores de deficiência, conforme
Decreto nº5.598/2005.



Renda familiar: Possui renda per capita igual ou inferior a 50% do salário-mínimo
vigente no país.
Para a realização do cálculo, deverão ser considerados todos os rendimentos da família. Exemplo:
estágio, aprendizagem, trabalhos com e sem carteira assinada, pensão, aposentadoria, entre outros.



Escolaridade: Estar matriculado e frequentando, no mínimo, o 9º ano do Ensino
Fundamental, ou equivalente em programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA
reconhecido pelo MEC.
Ser aluno da rede pública de ensino e ter matricula, frequência regular e bom
desempenho escolar. Para fins de comprovação, o jovem deverá apresentar,
obrigatoriamente, a declaração escolar original e atualizada, que comprovem os
requisitos acima relacionados.



Horário escolar: serão aceitos para este processo, estudantes do turno da tarde e noite.

 Observação: os adolescentes inscritos não poderão ter participado de outros programas
de aprendizagem, tampouco poderão ter experiência em instituição bancária.


Serão considerados para a triagem os jovens que estão no perfil da vaga, considerando
o município, os bairros mais próximos a agência, o horário escolar e a ordem de
inscrição no CIEE, e que o número de candidatos que serão chamados é o equivalente
as vagas disponíveis, e os demais ficam como cadastro de reserva.

Os candidatos deverão comparecer dia 11/04, às 08:30, no CIEE, que fica na Rua do
Progresso, nº 465, sala 102, Boa Vista para triagem e apresentação da documentação
exigida para a contratação, como também para a análise sócio econômica e do perfil
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estabelecido pelo banco (idade, renda familiar e escolaridade). A documentação para ser
apresentada é:


Documentação: declaração escolar original e atualizada, identidade, CPF, comprovante
de residência, comprovante de renda do grupo familiar e 3 fotos 3X4.











Carteira de Trabalho Original;
PIS (Caso possua);
Cópia do RG, CPF e certidão de nascimento;
Declaração escolar original e atualizada, contendo as seguintes informações: Série, horário de
aula (ex. 13:00 às 17:00), desempenho escolar (bom ou ótimo), frequência e matrícula.
Cópia do RG e CPF do responsável legal;
Comprovante de residência com CEP e emitido no último três meses;
3 fotos 3x4;
Se o jovem tiver filhos, apresentar a certidão de nascimento da criança e cartão de vacina
.

Se o jovem não comparecer no dia, horário e local agendado será chamado o próximo da
relação, considerando os mesmos critérios.
Por ser tratar de adolescentes, o mesmo deverá comparecer ao CIEE com a presença do
responsável legal. O responsável deverá preencher e assinar o formulário socioeconômico,
item essencial para a classificação do candidato.

Para verificar a renda familiar, será realizado uma entrevista social, junto ao candidato e
seu responsável legal, a fim de obter informações sobre as condições socioeconômicas de
seu grupo familiar. Durante a entrevista coletar dados referentes a renda familiar, n. de
pessoas que residem na casa, profissão e ocupação atual (atividades remuneradas com
vínculo formal ou não de trabalho).

Além da entrevista social, aplicada em formulário específico da entidade, o adolescente e
seu responsável legal deverão assinar uma autodeclaração, alegando a veracidade das
informações repassadas.
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Os candidatos Selecionados e que deverão comparecer no dia 11/04/2017 são:
NOME
Heloise do Espirito Santo Barbosa
Ryan Henrique de Franca Silva
Patricia maria da silva
Renilson Matheus Maciel Cruz
Márcia Adriane Souza De Arruda
Maria verônica Medeiros Xavier
Brenno pereira silva
Ronaldh Da Silva Freitas
Mirelly Brito Minervino
Matheus Henrique Silva Dos
Santos
Rômulo Renan faustino de
oliveira
Ingrid Cavalcante de Lima
Luiz carlos de Oliveira lima
Poliana Vitória da silva
Kezia Lucena dos Prazeres

CPF
06900408494
117.848.234-06
70959981403
71302680420
12888789400
12574796446
12252471441
08020072446
70778376451
71143989481
139 489 944 04
70950716405
70990882462
707.969.534-14
73800267411

