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EDITAL nº 007/2017/SETEM 

 

 

 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE RECURSOS OBJETO DO 

EDITAL Nº. 005/2017/SETEM E CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO E CONVOCAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA SELEÇÃO DE JOVEM APRENDIZ NO 

MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE 

 

 

 

 

 

O Governo Municipal de Caucaia/CE, através da Secretaria 

Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, TORNA 

PÚBLICO o resultado das análises de RECURSOS nos termos do 

Edital n.º 005/2017/SETEM dos candidatos pré-cadastrados para 

inscrição do programa Primeiro Passo, linha de ação Jovem 

Aprendiz, executado no município de Caucaia/CE, em parceria com 

o Governo do Estado do Ceará, bem como o local e horário de prova. 

 

 

I. DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

NOME CPF MOTIVO RESULTADO 

 

 

 

TAUANE MARIA DE 

QUEIROZ DE CARVALHO 

 

 

 

.../.../093-86 

Informa que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apta a participar 

do programa. 

Compareceu ao evento 

do dia 26/06/2017. 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM. 

 

DEFERIDO – A candidata, no 

ato de pré-cadastro, apresentou 

histórico de conclusão do 

Ensino Fundamental e em sede 

de recurso apresentou 

comprovante atualizado de 

matrícula no 3º ano do Ensino 

Médio. (Manhã) 

 

 

 

 

VITÓRIA MARIA DOS 

SANTOS DE MOURA 

 

 

 

 

.../.../703-31 

Informa que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apta a participar 

do programa. 

Compareceu ao evento 

do dia 26/06/2017. 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM. 

 

DEFERIDO – A candidata, no 

ato de pré-cadastro, apresentou 

histórico de conclusão do 

Ensino Fundamental e em sede 

de recurso apresentou 

comprovante atualizado de 

matrícula no 3º ano do Ensino 

Médio. (manhã) 
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DIEGO DE SOUSA 

NOGUEIRA 

 

 

 

.../.../053-16 

Informa que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apto a participar 

do programa. 

Compareceu ao evento 

do dia 26/06/2017. 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM. 

 

DEFERIDO – O candidata, no 

ato de pré-cadastro, apresentou 

histórico de conclusão do 

Ensino Fundamental e em sede 

de recurso apresentou 

comprovante atualizado de 

matrícula no 3º ano do Ensino 

Médio. (Tarde) 

 

 

 

 

 

DANIEL CRUZ DE LIMA 

 

 

 

 

 

.../.../073-77 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM 

informando que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apto a participar 

do programa, 

apresentando 

justificativa para 

ausência ao evento do 

dia 26/06/2017. 

Documentação ok. 

 

 

 

 

 

DEFERIDO 

BENEDITA ERIKA 

LEOCADIO 
---/---/513-50 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM 

informando que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apta a participar 

do programa, 

apresentando 

justificativa para 

ausência ao evento do 

dia 26/06/2017. 

Documentação ok. 

 

 

 

 

 

DEFERIDO 

ANTONIA LETICIA 

MATIAS DE SOUZA 
---/---/.353-11 

Apresentou recurso 

nos termos do Edital 

nº. 005/2017/SETEM 

informando que 

apresentou toda 

documentação de que 

estava apta a participar 

do programa, 

apresentando 

justificativa para 

ausência ao evento do 

dia 26/06/2017. 

Documentação ok. 

 

 

 

 

 

 

DEFERIDO 
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II. DA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 

II.I. Os candidatos que apresentaram recurso nos termos do Edital nº. 005/2017/SETEM e 

possuem status de DEFERIDO e não possuem qualquer pendência documental relativa aos 

critérios de seleção elencados no item II. DOS REQUISITOS do Edital nº. 

003/2017/SETEM serão convocados nos termos desse Edital conforme previsto no item 

II.IV do Edital nº. 006/2017/SETEM. 

  

II.II. Os candidatos que apresentaram recurso nos termos do Edital nº. 005/2017/SETEM e 

encontram-se com status de DEFERIDO deverão comparecer a sede do SINE MUNICIPAL 

, situado à Rua Coronel João Licínio, 477, Centro, Caucaia/CE, no dia 04 de julho de 2017 

às 08:00 horas, para realização de prova conforme condições deste instrumento editalício.  

 

 

III. DO HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

 

III.I. As provas serão realizadas no dia 04 de julho de 2017 no auditório do SINE Municipal 

de Caucaia/CE, situado à Rua Coronel João Licínio, 477, Centro, Caucaia/CE. 

 

III.II. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova, citado no item III.I deste Edital, 

munidos de documento de identidade oficial (RG/CTPS/CNH/PASSAPORTE/CARTEIRA 

DE RESERVISTA) e de caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

 

III.III. As provas serão realizadas no turno da manhã e deverão iniciar as 09h00min do 

horário local, não sendo permitida a entrada de candidato após este horário. 

 

III.IV. A entrada dos candidatos para o local da prova será permitida a partir das 08h00min, 

horário local, devendo ser encerrado as 09h00min. Os candidatos que comparecerem após as 

09h00min serão automaticamente eliminados. 

 

III. V. Não será permitida a entrada de acompanhantes no local de prova. 

 

III.VI. O presente Processo Seletivo do Projeto Jovem Aprendiz constará de prova escrita 

objetiva e de múltipla escolha, versando sobre Conhecimentos Gerais, Linguagem e Códigos 

e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, em nível de ensino médio. 

 

III.VII. O tempo de realização das provas terá duração máxima de 3 (três) horas. 
 

 

III.VIII. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova escrita com 

antecedência de 60 minutos em relação ao horário fixado no item III.III deste Edital. 

 

III.IX. O candidato deverá assinalar suas respostas na Prova com caneta esferográfica preta 

ou azul. 
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III..X. Serão consideradas NULAS as questões não assinaladas, questões que contenham 

mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

III.XI Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. 

 

III.XII. Durante as provas não se permitirá qualquer espécie de consulta nem uso de 

máquina calculadora, aparelhos celulares ou outros equipamentos eletrônicos. 

 

III.XIII Será excluído do Processo Seletivo do Projeto Jovem Aprendiz o candidato ou 

candidata que: 

a) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outro 

candidato (a), bem como se utilizando de livros, notas, impressos ou outros 

instrumentos de consulta. 

b) Se ausentar da sala de prova portando caderno de questões. 

c) Se ausentar da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal. 

 

III.XIV O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal o caderno de questões 

completo. 

 

III.XV. A prova será de múltipla escolha, composta de 10 (dez) questões, sendo estas 4 

(quatro) de Linguagem e Códigos e suas Tecnologias, 4 (quatro) de Matemática e suas 

Tecnologias e 2 (duas) de Conhecimentos Gerais. 

 

III.XVI. As demais dúvidas deverão ser dirimidas nos termos do Edital nº. 

006/2017/SETEM. 

 

 

 

Caucaia, 30 de junho de 2017. 

  

 

 

ALEXANDRE DE LIMA FONSECA 

Diretor de Contratos, Convênios e Gestão Administrativa 

 

 

 


