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 EDITAL Nº 09/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 – 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS – CLT 

 
3ª CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO – OPERADOR DE MÁQUINAS 

 
A CEGECON faz saber que realizará nos termos da CLT, a convocação para processo admissional e contratação, referente ao 
Processo Seletivo Simplificado acima descrito, mediante a disponibilidade de vagas do Edital do candidato considerado Aprovado. 
 

1. O (s) Candidato (s) deverá (ão) apresentar-se com cópia autenticada em cartório ou cópia simples acrescida do original, 
para conferência pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado dos seguintes documentos: 
 
a) 01 (uma) foto 3X4; 
b) CPF do candidato 
c) carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da sua expedição; 
d) título de eleitor (frente e verso) para maior de 18 anos; 
e) carteira de trabalho profissional original e cópia da página na qual conste fotografia, número/série, data de expedição, 
filiação e local de nascimento; 
f) comprovante de PIS/PASEP (frente e verso); 
g) comprovante de residência atualizado (últimos 60 dias) em nome do candidato, cônjuge, pai ou mãe (água, luz, 
telefone, fatura de cartão); 
h) comprovante de conta bancária, preferencialmente que seja da Caixa Econômica Federal.  
i) certificado de reservista (no caso de sexo masculino) caso já tenha 18 anos ou mais; 
j) exame admissional: deve ser realizado entre dia 23/07/2018 e 30/07/2018 

 
OBS: Deverá ser realizado na Clínica Santa Genoveva- Avenida Barbosa, nº 813, Setor Central – Pontalina. Fone (64) 3471-1276 
Referência: Próximo à Praça Alfredo Nasser, de Segunda à Sexta – Feira da 9h às 12h e das 15h às 18h. 
 

2. Nenhum documento entregue para formalização do contrato poderá ser devolvido ao candidato; 
3.  Caso o candidato convocado não compareça à etapa de análise/conferência de documentos será eliminado, e será 

feita outra convocação dos demais candidatos, mediante ordem de classificação. 
 

Cargo Local da Vaga Inscrição Nome Posição Resultado 

 
Operador de Máquinas 

Cotec – Colégio 
Tecnológico – APL de 

Confecções de Pontalina 
Av. Onofre de Andrade, 

Qd.382 Lt.26 Setor Clube, 
no Centro Profissional 

Artur Fernandes Dornelas. 

 
 

005 

 
 

Micael Pablo Sousa Oliveira 
Santos 

 
 

3º 

 
 

Classificado 

 
  

Goiânia, 11 de julho de 2018 
 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado 

LOCAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DATA E HORÁRIO 

Cotec – Colégio Tecnológico – APL de Confecções de 
Pontalina 

Av. Onofre de Andrade, Qd.382 Lt.26 Setor Clube, no 
Centro Profissional Artur Fernandes Dornelas. 

 
Entre o dia 23/07/2018 e 30/07/2018 das 08h às 18h 


