
 

EDITAL Nº 005/2017 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 – 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 

 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

  
A CEGECON por intermédio do IFEP faz saber que realizará nos termos da CLT, Processo Seletivo Simplificado                 
para contratação e formação de cadastro reserva, com vistas à contratação de profissionais, objetivando              
atender às necessidades do CEGECON, para os cargos vide quadro de vagas, por prazo indeterminado.  
 
Unidade de Apoio 
 
200 – Motorista 

Inscrição Nome Posição  Resultado 

001 José Marcos Ferreira de Souza 1º Classificado/Cad. Reserva 

 
 
201 – Assistente de TI 

Inscrição Nome Posição Resultado 

001 Leonardo Zadorosny          1º Classificado/ Cad. Reserva 

003 Ryton Paes Moura          2º Classificado/ Cad. Reserva 

006 Fernando Gonçalves Monteiro          3º Classificado/ Cad. Reserva 

 
ITEGO em Artes Basileu França  - Goiânia 
 
202 – Professor  

Inscrição Nome Posição Resultado 

001 Laís de Carvalho Pereira Guerra         1º Classificado/ Cad. Reserva 

 
ITEGO Goiandira Ayres do Couto – Cidade de Goiás 
 
300 – Secretária Acadêmica 

Inscrição Nome Posição Resultado 

007 Paulo Ricardo Alves de Oliveira         1º Classificado/ Cad. Reserva 

003 Liandra Cristina Ferreira Rizzo         2º Classificado/ Cad. Reserva 

013 Thatyane Cristina Almeida         3º Classificado/ Cad. Reserva 

 
 
301 – Professor 

Inscrição Candidato Posição Resultado 

010 Denise Pereira da Silva         1º Classificado/ Cad. Reserva 

 
Goiânia, 24 de novembro de 2017. 
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Comissão do Processo Seletivo 
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