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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DPERNANBUCO – SEBRAE/PE, entidade 
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de serviço social autônomo, CONVOCA os 
candidatos abaixo nominados, habilitados e classificados na forma do resultado final divulgado no dia 17 de outubro 
de 2017 e homologado em 17 de outubro de 2017, para apresentação da documentação a seguir relacionada, no 
dia 31/10/17, às 14:00h, pessoalmente no SEBRAE – SEDE localizado em Recife-PE, na rua Tabairaes, 360 - Ilha 
do Retiro – CEP 50750-230, no CEE- Centro de Educação Empresarial, sala 03. 
 
 

Documentação em original e cópia simples ou em cópia autenticada. 
 

a) 01 foto 3x4; 
b) Original e cópia do comprovante da escolaridade exigida; 
c) Comprovante de pagamento da anuidade do conselho profissional da categoria;  
d) Certidão de Antecedentes Criminais;  
e) Original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
f) Original e cópia - Cédula de identidade; carteira de habilitação; título de eleitor e comprovante da última 

votação; comprovante de residência; certificado de reservista (se for o caso) e CPF; PIS/PASEP; certidão de 
casamento ou nascimento; certidão de nascimento dos filhos e outros dependentes (se for o caso); 
caderneta de vacinação dos filhos menores de 14 anos (se for o caso); comprovante de contribuição sindical 
(se houver); conta corrente no Banco do Brasil;  

g) Declarações: para fins de Imposto de Renda e para fins de dependente para salário família - preencher no 
SEBRAE/PE; h) Solicitações: Vale Transporte, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale 
Alimentação, Seguro de vida, Auxílio Creche para os filhos até 10 anos e 11 meses e previdência privada 
preencher no SEBRAE/PE; 

 

O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos - estará automaticamente eliminado. 
O Exame Médico Admissional será realizado por empresa contratada pelo SEBRAE/PE mediante 
encaminhamento pelo SEBRAE/PE. 
  

O candidato que deixar de realizar os exames médicos será considerado desistente/eliminado. 
 

Durante a Avaliação Médica poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade 
de esclarecimento de diagnóstico. 
 

O Trainee passará por um treinamento introdutório a ser realizado pelo SEBRAE/PE, em período a ser previamente 
informado. 

 
Programa: Trainee-04 – RMR - Atendimento Individual - Recife 

 Classificação Nº Inscrição Candidato 

3 0120000124 LAÍS SANTOS CAPANO SILVA 

 Programa: Trainee-08 - Agreste Meridional – Garanhuns 

 Classificação Nº Inscrição Candidato 

2 0120000134 PAULA PRISCILA LINS DE SÁ 

 Programa: Trainee-09 - Mata Norte – Goiana 

 Classificação Nº Inscrição Candidato 

3 0120000146 NORMANDO PEIXOTO DE ALBUQUERQUE FILHO 

  
 

Recife, 24 de outubro de 2017 
José Oswaldo de Barros Lima Ramos 

Diretor Superintendente 
 

 
 
 
 
 


