
RESULTADO DA SELEÇÃO – CANDIDATOS APROVADOS

Edital 003/2010

Cargo: EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

12 de julho de 2010

MUNICÍPIO NOME RG PONTOS
BARRA Marinez de Souza Santos 08503663-30 68
BARREIRAS - x - - x - - x -
BRUMADO - x - - x - - x -
CANDEIAS Andréia Maria Graça Franco 05649752-06 67
CÂNDIDO 
SALES

- x - - x - - x -

CARINHANHA Regina Célia da Silva 04.055.959-3 60
CURAÇÁ - x - - x - - x -
FEIRA DA MATA Ana Maria Fernandes Dourado 07816437-08 78
GOV. 
MANGABEIRA

Aniaci dos Santos Silva 0924513497 59

MACAÚBAS Márcia Rejane Figueiredo Sousa 11159508-86 57
MORRO DO 
CHAPÉU

- x - - x - - x -

PIRITIBA Maria José Santos Ribeiro 09387285-20 61
SR. DO 
BOMFIM

Elienai Vitorino da Silva 02341167-81 75

SENTO SÉ - x - - x - - x -
VERA CRUZ Gilmara Lisboa Santos 05810102-05 78

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Os  candidatos  aprovados  -  relacionados  acima  –  estão  convocados  para 

contratação  e  iniciarão  suas  atividades  nos  municípios  seguindo  as  datas 

indicadas.  

2. Os candidatos aprovados terão que enviar até o dia  15 de julho de 2010, 

para a Fundação Luis Eduardo Magalhães (endereço: 3ª Avenida do CAB, nº 

310, Centro Administrativo da Bahia, Paralela, Salvador/Bahia, CEP.: 41.745-

005) os documentos de admissão conforme relação do Anexo I.

3. Os  candidatos  classificados  e  não  convocados  para  contratação  imediata 

comporão o Cadastro de Reserva, por ordem de classificação, para eventuais 

necessidades do Projeto, conforme relação do Anexo II.

4. Os municípios indicados com o símbolo “-x-”, na tabela acima, não tiveram 

candidatos classificados.

5. Eventuais recursos contra o resultado desta seleção deverão ser apresentados 



no prazo de até 48 horas na sede da FLEM.

6. Quaisquer esclarecimentos adicionais deverão ser obtidos através do e-mail: 

flem@flem.org.br.

7. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pela FLEM.

mailto:flem@flem.org.br


ANEXO I

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO:

( X ) C.T.P.S. (Original e cópia)

( X ) Carteira de Identidade (cópia)

( X ) CPF (cópia)

( X ) PIS (cópia)

( X ) Diploma (cópia)

( X ) Currículo atualizado

( X ) Certidão de casamento (cópia)

( X ) Certidão de nascimento dos filhos (cópia)

( X ) Comprovante de residência (cópia)

( X ) Título de Eleitor (cópia)

( X ) Último comprovante de votação (cópia)

( X ) Dados bancários (banco / agência / conta corrente)  - BRADESCO

( X ) 02 Fotos 3X4 



ANEXOII

CADASTRO RESERVA – CANDIDATOS CLASSIFICADOS

Edital 0003/2010

Cargo: EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

12 de julho de 2010

1. Os  candidatos  a  seguir  relacionados  compõem  o  Cadastro  Reserva  do 

processo de seleção e estão classificados por ordem de pontuação, seguindo 

os critérios de avaliação do Edital nº 003/2010.

2. Convidamos conforme a seguir os candidatos que compõem o Cadastro de 

Reserva, a manifestar interesse em preencher as vagas dos municípios que 

não obtiveram candidatos classificados e obtiveram inscrições suficientes de 

jovens no Programa ProJovem Urbano para início das atividades: 

− Os  municípios  a  serem  escolhidos  são:  Barreiras,  Brumado,  Cândido 

Sales, Curaça, Morro do Chapéu e Sento Sé.

− A preferência de escolha obedecerá a ordem de classificação. 

− Os candidatos  classificados  interessados  em atuar  nos  seis  municípios 

acima citados,  deverão manifestar  seu interesse através de formulário 

específico – ver Anexo III, identificando até 3 (três) opções e enviar para 

o e-mail: flem@flem.org.br.

− O prazo para a manifestação de interesse é até as 18h do dia 14 de julho 

de 2010.

2. A  data  provável  para  publicação  no  site  da  FLEM  da  relação  final  dos 

candidatos convocados integrantes do cadastro reserva é dia 15 de julho de 

2010.

3. Os candidatos integrantes do cadastro reserva que forem convocados para 

admissão iniciarão suas atividades nos municípios em 19 de julho de 2010 

e terão que enviar até o dia  20 de julho de 2010, para a Fundação Luis 

Eduardo  Magalhães  (endereço:  3ª  Avenida  do  CAB,  nº  310,  Centro 

Administrativo  da  Bahia,  Paralela,  Salvador/Bahia,  CEP.:  41.745-005)  os 

documentos de admissão conforme relação do Anexo I.

4. As ocorrências  não previstas neste Edital  serão resolvidas pela Fundação 

Luis Eduardo Magalhães (FLEM).

mailto:flem@flem.org.br


CADASTRO RESERVA

NOME RG PONTOS
Cristiane da Paixão Lima Sena 06013634-00 64
Eliane Moreira Alves dos Santos 12049660-79 63
Rosane Cristina dos Santos Bomfim 07044914-78 59



ANEXOIII

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Municípios a serem escolhidos: Barreiras, Brumado, Cândido Sales, Curaça, 

Morro do Chapéu e Sento Sé.

Eu  ________________________________,  CPF:_____________________  e 

RG:_________________, componente do cadastro reserva do Processo de Seleção 

Pública Simplificada para o cargo de Educador de Participação Cidadã regido pelo 

Edital  n 003/2010, manifesto meu interesse em atuar no(s) município(s) abaixo 

relacionado(s) seguindo a ordem descrita, já que para o município ao qual participei 

da seleção não obteve número suficiente de jovens inscritos no Programa ProJovem 

Urbano e consequentemente abertura de turmas.

1 Opção: Município de _________________________

2 Opção: Município de _________________________

3 Opção: Município de _________________________

Salvador, ___ de julho de 2010

__________________________________________

Assinatura do candidato 


