
Os candidatos serão convocados para contratação, obedecendo o número de vagas oferecidas por ordem de
classificação. O candidato aprovado e convocado para contratação deverá comparecer ao SEBRAE/PE no dia e horário
informado, para apresentar a documentação original conforme relação abaixo. O não comparecimento implicará na
desclassificação.

Documentos exigidos para contratação do Trainee:
 Currículo padrão, utilizado no ato da inscrição;
 01 foto 3x4;
 Diploma de conclusão do Curso Superior* reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de conclusão, contendo a

data em que ocorreu a colação de grau, legível, sem rasuras ou emendas; (original e cópia);
 Certificado e/ou declaração da pós graduação*, reconhecido pelo MEC (original e cópia). Este documento será exigido apenas na

situação em que o candidato utilizou o curso como habilitação para participação no processo.
 Carteira de Trabalho e Previdência Social; Cédula de identidade; 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); (original e
cópia)

 Conta corrente no Banco do Brasil.

*Documento relacionado a curso realizado no exterior, somente será considerado quando devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, e deverá vir 
acompanhado pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado

LOCAL Local Data / Horário

SEBRAE/PE

Sala do SEBRAELAB

Rua Tabairaes, nº 360, Ilha do Retiro

CEP: 50750-230.

17 de Dezembro de 2019

08h00
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Documentos que serão providenciados junto ao SEBRAE/PE

Declarações: para fins de Imposto de Renda e para fins de dependente para salário família;
Solicitações: Vale Transporte, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Alimentação, Seguro de vida e 
Previdência Privada.

Encaminhamento para o exame médico admissional.

O não comparecimento na data e horário agendados, ou a não apresentação dos documentos exigidos, impedirá a 
contratação do candidato.
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Candidatos convocados para contratação:

Programa: Trainee

Inscrição Nome Classificação

0141000120 RAFAEL LUIZ VELOZO SANTIAGO 1

0141000121 MARIA EDUARDA REGUEIRA NAVARRO LESSA 2

0141000076 BRENDA ALLANA SANTOS DE PAULA 3

0141000012 DANIELLE AGUIAR 4

0141000152 THIAGO DE LIMA VIEIRA 5

0141000024 MARIAH DE SIQUEIRA XIMENES 6

0141000082 CAIO VINÍCIUS DUARTE MONTEIRO 7

0141000066 ARTHUR CORREIA LIMA HINRICHSEN 8

0141000179 VINÍCIUS BELARMINO ALMEIDA 9

0141000057 MARIA EDUARDA DE LUCENA ROCHA 10

0141000109 RAFAELA DE SOUZA VIEIRA PEREIRA 11

0141000077 NAYARA DE MELO WANDERLEY 12

0141000148 MARIA LUIZA MARINHO PEREIRA DA SILVA 13

0141000068 ESTHER BARROS DA COSTA 14

0141000026 HELOÍSA NÓBREGA DE MEDEIROS 15
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