Processo Seletivo
Edital n.º 006/2018 - SENAR Administração Central
Lista de convocados para TERCEIRA ETAPA - ENTREVISTA
Os candidatos convocados para a Terceira Etapa deverão apresentar, no dia da entrevista, cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original, dos comprovantes dos títulos mencionados no currículo.
Nos termos dos itens:
3.4.1.Serão selecionados para participar da 3ª etapa do processo seletivo os candidatos que obtiverem maior
pontuação na soma dos pontos auferidos na 1ª e na 2ª etapas, limitados a 5 (cinco) vezes o número de vagas de
cada cargo.
3.4.5.Os candidatos convocados deverão apresentar as vias originais dos comprovantes de títulos encionados no
currículo, cujas cópias foram encaminhadas anteriormente.
3.4.5.1.A não apresentação dos comprovantes implicará na eliminação do candidato do processo seletivo.

Os candidatos que não apresentarem toda documentação NÃO FARÃO AS ENTREVISTAS.
As entrevistas serão realizadas na sede da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, localizada na
SGAN 601, módulo K, Ed. Antônio Ernesto de Salvo. Sala de Reuniões do ICNA.

Atenção aos itens :
3.3.6.A comprovação do exercício de atividades profissionais privativas de advogados deverá observar
o disposto no artigo 5º, parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da advocacia e da OAB,
previsto na Lei nº 8.906/94: “Art. 5º Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a
participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou
questões distintas. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante: a) certidão
expedida por cartórios ou secretarias judiciais; b) cópia autenticada de atos privativos; c) certidão
expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os
atos praticados”.
3.3.7.A comprovação do exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, para o qual não há
exigência de inscrição na OAB, deverá ser feita através de Declaração expedida pela instituição em que
o candidato prestou serviço, da qual constem todas as atividades
denvolvidas e o período em que se manteve a relação de trabalho.

CARGO: 001 - ASSESSOR JURÍDICO JÚNIOR
INSCRIÇÃO

NOME

HORÁRIO

DATA

2201800600118563

ANA PAULA ALMEIDA ARAGAO

08:10 às 08:50

20/07/2018

2201800600119062

ANTONIO FILIPE DE ARAÚJO MONTEIRO

09:00 às 09:40

20/07/2018

2201800600118459

JORDHANA DE PAULA FRANZONI

09:50 às 10:30

20/07/2018

2201800600118778

JULIANA ANDRADE LITAIFF

10:40 às 11:20

20/07/2018

2201800600118804

OSCAR MENDES PEREIRA

11:30 às 12:10

20/07/2018

CARGO: 002 - ASSESSOR JURÍDICO PLENO
INSCRIÇÃO

NOME

HORÁRIO

DATA

2201800600218498

ERIKA REGINA ARAUJO ALBUQUERQUE CALHEIROS

14:00 às 14:40

20/07/2018

2201800600218532

LUCIANA BORGES HONORATO

14:50 às 15:30

20/07/2018

2201800600219152

MATHEUS SCHIANQUI GONÇALVES ABILIO

15:40 às 16:20

20/07/2018

2201800600218523

RENATA GUEDES

16:30 às 17:10

20/07/2018

2201800600218468

RODRIGO VALENTE FAGUNDES LEBRE

17:20 às 18:00

20/07/2018

