PERNAMBUCO

RESULTADO DOS CANDITADOS QUE EVOLUÍRAM PARA ETAPA DE
MATRÍCULA NO PROGRAMA APRENDIZ DA CAIXA.

Após o período de análise de documentação e entrevista socioeconômica, que ocorreu no dia
30 de agosto, fizemos a triagem dos candidatos que estavam dentro do perfil em relação a:
Faixa etária: 15 anos a 16 anos e 8 meses; Renda familiar: Possui renda per capita igual ou
inferior a 50% do salário-mínimo vigente no país; 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.; Horário escolar, não pode ter
horário integral ou semi-integral; Não pode ter experiência de aprendizagem. Foram
considerados os municípios que os jovens residem, próximo a agência de São Lourenço e
também os jovens que apresentaram toda a documentação exigida.
O jovem listado abaixo evoluiu para etapa de matrícula e deverá comparecer no CIEE, no
dia 05 de setembro, às 8:00h, para a apresentação da documentação exigida para a
contratação e realização do exame admissional, que são as últimas etapas do processo.
Se o jovem não comparecer no dia, horário e local agendado será desclassificado.
Por ser tratar de adolescentes, os mesmos deverão comparecer ao CIEE com a presença
do responsável legal.
A DOCUMETAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA NO CIEE QUE FICA NA RUA DO
PROGRESSO, Nº 465, SALA 102, EDIFÍCIO VILLA EMPRESARIAL BOA VISTA ( NA RUA DO
CONSULADO AMERICANO), SÃO:


Carteira de Trabalho Original do candidato;



PIS (Caso possua);
Cópia do RG, CPF e certidão de nascimento;
Cópia Cartão do SUS
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;
2 fotos 3x4;
Se o jovem tiver filhos, apresentar a certidão de nascimento da criança e cartão de vacina.









PERNAMBUCO

Lista do candidato que evoluiu no processo para etapa de entrega de documentação e
exame admissional para preenchimento de uma vaga na agência de São Lourenço foi:

NOME

CPF

WESLEY MATHEUS MOTA DA SILVA

62480458369

LISTAGEM DOS CANDIDATOS QUE APRESETARAM A DOCUMETAÇÃO
COMPLETA E FICARAM NA RESERVA APÓS OS CRITÉRIOS DE
CLASSIFICAÇÃO (RENDA FAMILIAR PER CAPTA BRUTA, APROVAÇÃO
ESCOLAR, BOLSA FAMÍLIA):

NOME

CPF

EMYLLE CAMYLLE ARAUJO SANTANA

71307156428

