SERVIÇO

NACIONAL

DE

APRENDIZAGEM

DO

COOPERATIVISMO

–

SESCOOP

COMUNICADO Nº 16 – RESPOSTA DOS RECURSOS DO RESULTADO DA PROVA
PRÁTICA DE MOTORISTA E CONVOCAÇÃO PARA A 3º ETAPA - ENTREVISTA TÉCNICA E
ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE À 4ª ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR E
DOCUMENTAL

A Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, doravante
denominada SESCOOP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja criação foi
autorizada pela Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, situada em Brasília-DF,
no Setor de Autarquias Sul, Quadra 04, Bloco “I”, Edifício Casa do Cooperativismo, dá
publicidade ao COMUNICADO 16 – RESPOSTA DOS RECURSOS DO RESULTADO DA
PROVA PRÁTICA DE MOTORISTA E CONVOCAÇÃO PARA A 3º ETAPA - ENTREVISTA
TÉCNICA

E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTE À 4ª ETAPA - ANÁLISE

CURRICULAR E DOCUMENTAL

I.

DECISÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA
PRÁTICA DE MOTORISTA:
Nº DE PROTOCOLO
1828
1829
1830
1831

Nº DE INSCRIÇÃO
433
2031
2454
3203

DECISÃO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO

1. A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada,
pelo candidato, no site https://ckmservicos.selecao.net.br.
2. Por não haver recursos deferidos contra o Resultado da Prova Prática de Motorista, o
Resultado Preliminar passa a ser o Resultado Final da Prova Prática de Motorista.

II.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. As orientações descritas neste COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO complementam o
estipulado no Comunicado de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2017, bem como os
seus Anexos publicados, e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato.
2. É indicado a releitura do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2017 e seus
Anexos, bem como a leitura deste Comunicado na íntegra, não podendo o candidato
alegar desconhecimento.
3. A realização desta etapa ocorrerá no dia 22/08/2017, de acordo, exclusivamente, com o
horário especificado por candidato no QUADRO DE CONVOCAÇÃO, Capítulo V deste
Comunicado.
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4. O endereço do local de realização da Entrevista Técnica será: SEPS Av. W5 Sul, EQ
708/907 lote B, CEP: 70.390-070 - Bloco – B 04 Térreo – Brasília/DF (IESPLAN).
5. As notas obtidas na Avaliação de Conhecimentos e na Entrevista Técnica não são
cumulativas.

III. PROCEDIMENTOS GERAIS
1.

Os candidatos convocados deverão comparecer ao local da avaliação com pelo

menos 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a realização da atividade.
1.1 Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidato no local da
atividade, após o horário divulgado neste Comunicado.
1.2 O candidato que não comparecer no local e horário indicados para realização da 3ª
Etapa - Entrevista Técnica estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.
1.3 O acesso ao local da avaliação será exclusivo para os candidatos convocados.
Eventuais acompanhantes deverão permanecer do lado de fora do local da avaliação.
1.4 Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma das etapas
deste Processo Seletivo.
2.

O candidato deverá se apresentar munido de documento oficial de identificação, bem
como dos documentos comprobatórios para a 4ª Etapa - Análise Curricular e
Documental.

3.

No caso de perda, roubo, extravio e/ou na falta do documento de identificação, com o
qual se inscreveu neste Processo Seletivo, o candidato poderá apresentar outro
documento de identificação equivalente.
3.1 Serão considerados documentos de identidade oficial: cédula oficial de identidade
(RG), carteira expedida por órgão ou conselho de classe (OAB, CREA, CRM, etc.),
carteira de trabalho e previdência social, certificado de reservista, carteira de
motorista com foto e passaporte válido.
3.2 O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir,
com clareza, a identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação,
fotografia, data de nascimento e assinatura.
3.3 Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencido,
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
3.4 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial, conforme item 3.1
deste Comunicado, não poderá participar da Entrevista Técnica, sendo então
desclassificado.
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IV. PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA A 4ª ETAPA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL

1.

Todos os candidatos aprovados na prova prática de motorista, no momento da Entrevista
Técnica, deverão apresentar, em envelope lacrado e identificado com o nome, cargo e
função pleiteada, cópias reprográficas simples dos documentos comprobatórios,
descritos no capítulo XIV – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO -, item 5 – DA
ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL - do Comunicado de Abertura do Processo
Seletivo nº 01/2017.

2.

O envelope lacrado e devidamente identificado, referente à 4ª Etapa - Análise Curricular
e Documental deverá ser entregue no local e horário marcado para Entrevista Técnica e
será encaminhado à banca constituída com a finalidade de avaliá-los posteriormente.

3.

A CKM SERVIÇOS não fornecerá, no dia da entrega dos documentos para a 4ª Etapa Análise Curricular e Documental, envelope, cola e/ou qualquer tipo de material para os
candidatos.

4.

Não serão aceitos:
4.1 Envelopes abertos;
4.2 Documentos fora dos envelopes;
4.3 Envelopes sem a identificação;
4.4 Envelopes ou documentos entregues por terceiros;
4.5 Envelopes entregues após o horário previsto para a Entrevista Técnica.

5.

O candidato que entregar envelope contendo os documentos deverá preencher o
“Formulário de Apresentação de Documentos” cedido no local, assinar e devolver uma
das vias como protocolo de Entrega dos Documentos.
5.1 O responsável pelo recebimento não ANALISARÁ OU CONFERIRÁ o conteúdo do
envelope e não está autorizado a realizar nenhuma avaliação e/ou parecer sobre os
documentos entregues.
5.2 O recebimento do envelope com os documentos e/ou protocolo de entrega não
implicam na comprovação de requisito(s) definidos no cargo/função.
5.3 A análise do conteúdo do envelope será feita posteriormente, pela Gerência de
Pessoas da Unidade Nacional do Sescoop, no ato de convocação dos candidatos
para a comprovação dos requisitos, ocasião em que serão exigidos os documentos
originais para autenticação.
5.4 A banca não se responsabilizará por envelopes entregues que não contenham
nenhum documento em seu interior.
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6. O candidato que não entregar os documentos para a 4ª Etapa - Análise Curricular e
Documental no dia, local e horário indicados estará automaticamente eliminado do
Processo Seletivo e não participará da 3ª Etapa - Entrevista Técnica.
7. A apresentação dos documentos para a 4ª Etapa - Análise Curricular e Documental - não
exime o candidato de apresentar os documentos originais no ato da convocação para a
autenticação dos documentos.

V. PROCEDIMENTOS DA ETAPA DE ENTREVISTA TÉCNICA
1. A Entrevista Técnica será realizada individualmente e por ordem alfabética.
1.1 Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto ou condições, realizar
alteração do horário pré-estabelecido.
2. O candidato deverá, antes de iniciar sua Entrevista Técnica, assinar um termo de
autorização para gravação em vídeo com áudio da entrevista.
2.1 O candidato que não autorizar a gravação e filmagem não poderá realizar a Entrevista
Técnica, assim eliminado do Processo Seletivo.
2.2 Não serão concedidas cópias da gravação ou filmagem para os candidatos
participantes.
3. Os candidatos que portarem algum objeto eletrônico deverão mantê-los desligados. O
candidato que se recusar a seguir este procedimento, não poderá realizar a entrevista,
sendo então eliminado.
4. A Entrevista Técnica terá duração total de, no máximo, 30 (trinta) minutos para todos os
cargos/funções.
4.1 O candidato deverá respeitar o tempo de duração total estipulado, sendo
desconsiderado pela Banca Entrevistadora as declarações realizadas após o tempo
excedido.
4.2 A Banca Entrevistadora indicará, ao candidato, o início da entrevista, a partir do qual
contará o tempo e comunicará, ao candidato, o término do tempo da entrevista, 5
(cinco) minutos antes do final.
4.3 Ao iniciar a entrevista, o candidato deverá se apresentar brevemente e, logo em
seguida, a Banca Entrevistadora entregará o roteiro com perguntas a serem
respondidas pelo candidato.
4.3.1

O candidato deverá responder às perguntas seguindo a ordem determinada.

4.3.2 É de responsabilidade do candidato a definição do uso do tempo para
responder a cada pergunta realizada.
4.4 Após o término da entrevista, o candidato deverá aguardar no local até que todos os
membros da banca entrevistadora atribuam a pontuação em seus instrumentos de
avaliação, conferir o lacre do seu envelope e assinar no local indicado pela banca. Ao
4

final da entrevista, o envelope lacrado contendo a pontuação do candidato será
entregue a um profissional da CKM SERVIÇOS responsável pela guarda e sigilo das
informações.
5. O candidato deverá manter um tratamento formal para com os membros da banca
entrevistadora.
6. Não será permitida a presença ou permanência de outros candidatos ou qualquer pessoa
para assistir a Entrevista Técnica dos demais, exceto da equipe organizadora do
Processo Seletivo.
7. Não serão divulgados os resultados fracionados da Entrevista Técnica, somente a Nota
Final.

8. QUADRO DE CONVOCAÇÃO
1. Para a Entrevista Técnica serão convocados os 10 (dez) primeiros candidatos
classificados na Etapa Avaliação de Conhecimentos (Prova Objetiva e Discursiva/Estudo
de Caso) considerados habilitados na Prova Prática de Motorista.
2. O Endereço do local de realização da Entrevista Técnica: SEPS Av. W5 Sul, EQ 708/907
lote B, CEP: 70.390-070 - Bloco – B 04 Térreo– Brasília/DF (IESPLAN).

INSCRIÇÃO

NOME DO ENTREVISTADO

FUNÇÃO

DATA

HORÁRIO

1133

ANDRE WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS

MOTORISTA

22/08/2017

07:50

187

CARLEANO FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO

MOTORISTA

22/08/2017

08:20

379

DÊNER MARTINS GOMES

MOTORISTA

22/08/2017

09:00

2517

DIEGO ISRAEL CASTRO

MOTORISTA

22/08/2017

09:35

574

DJANILDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

MOTORISTA

22/08/2017

10:10

3145

JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA

MOTORISTA

22/08/2017

10:45

2074

LUCIO MARQUES DA SILVA

MOTORISTA

22/08/2017

11:20

2001

MARCELO FERREIRA SILVA

MOTORISTA

22/08/2017

13:20

1712

MAURO SERGIO SANTOS PINHEIRO MELO

MOTORISTA

22/08/2017

13:50

171

SAMUEL SOUZA DA CRUZ

MOTORISTA

22/08/2017

14:30

Para que não se alegue desconhecimento, faz baixar o presente COMUNICADO que será
publicado

nos

sites

https://ckmservicos.selecao.net.br

e

http://www.somoscooperativismo.coop.br/#/.

Brasília-DF, 18 de agosto de 2017.

Ana Cláudia de Oliveira D'Arce Lima
Gerência de Pessoas
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