
PROCESSO SELETIVO 

RESULTADO PRELIMINAR 

 

  O SEBRAE/MS torna públic
análise curricular e documental
protocolados de forma online através da área do candidato no site 
www.exatuspr.com.br, escolhendo impugnação do edital, devendo ser 
apresentado das 08hs do dia 
19/08/2019. 

  Esclarece
candidatos habilitado
DOCUMENTAL – de caráter
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
classificatório; prevista para 
suspensa até o momento, devendo ocorrer publicação de Resultado Final 
após de recursos, se houver. 

 

INSC NOME 

618955 ANA RUBIA NASCIMENTO 

618957 CLEOMAR TEODORO DE ALMEIDA 

618954 *DAX PERES GOULART 

618959 JANEGLEICE SIQUEIRA CUTIER DE OLIVEIRA

616176 JOAO VITOR S. SIQUEIRA 

616181 LARISSA DE CASTRO PIMENTA 

616177 LUCIANA DE OLIVEIRA VALE ROSA 

616175 RITA DE CASSIA BASTOS MORBECK 

618958 RODOLFO STEPHAN FILHO 

616169 TAÍS SANTOS MARINHO 

618953 VITÓRIA DE ALMEIDA FERNANDES 

618956 WALLACE MILANES BEZERRA 

*A Declaração
objetivamente o grau de deficiência exigido no inciso II, Artigo 4º, 
do Decreto 3298/99. Portanto, o candidato não preencheu os 
requisitos exigidos no 
Seletivo 002/2019

 

PROCESSO SELETIVO - SEBRAE/MS 02/2019 

COMUNICADO 02 – 15/08/2019 

 
RESULTADO PRELIMINAR – 1ª ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR E 

DOCUMENTAL 

 

O SEBRAE/MS torna público o resultado preliminar da 
análise curricular e documental, informando que os recursos deverão ser 
protocolados de forma online através da área do candidato no site 
www.exatuspr.com.br, escolhendo impugnação do edital, devendo ser 
apresentado das 08hs do dia 16/08/2019 as 23hs59min do dia 

Esclarece-se, ainda, que em virtude de não haver 
habilitados na 1º etapa ANÁLISE CURRICULAR E 

de caráter eliminatório e classificatório; a 2ª 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS – de caráter eliminatório e 

prevista para ocorrer na data de 18/08/2019, está 
até o momento, devendo ocorrer publicação de Resultado Final 

após de recursos, se houver.  

FORMAÇÃO 

não encaminhou documento 

 não atendeu - serviço social 

atendeu 

JANEGLEICE SIQUEIRA CUTIER DE OLIVEIRA 
não atendeu - tecnólogo em gestão de recursos 
humanos 

não encaminhou documento 

não encaminhou documento 

não encaminhou documento 

 não encaminhou documento 

não atendeu - análise e desenvolvimento de sistemas

não encaminhou documento 

 não encaminhou documento 

não atendeu - administração incompleto

*A Declaração apresentadapelo candidato não comprova 
objetivamente o grau de deficiência exigido no inciso II, Artigo 4º, 
do Decreto 3298/99. Portanto, o candidato não preencheu os 
requisitos exigidos no Item 4 do Comunicado do Processo
Seletivo 002/2019. 

ANÁLISE CURRICULAR E 

o resultado preliminar da 
, informando que os recursos deverão ser 

protocolados de forma online através da área do candidato no site 
www.exatuspr.com.br, escolhendo impugnação do edital, devendo ser 

/2019 as 23hs59min do dia 

se, ainda, que em virtude de não haver 
ANÁLISE CURRICULAR E 

a 2ª etapa 
eliminatório e 

na data de 18/08/2019, está 
até o momento, devendo ocorrer publicação de Resultado Final 

LAUDO 

 

 
não atendeu 

tecnólogo em gestão de recursos  

 

 

 

 

análise e desenvolvimento de sistemas  

 

 

administração incompleto  

comprova 
objetivamente o grau de deficiência exigido no inciso II, Artigo 4º, 
do Decreto 3298/99. Portanto, o candidato não preencheu os 

rocesso 


