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Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos no Comunicado 01/2017. 
 

Programa: 01-Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000182 Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). 

0120000176 

Não atendeu ao subitem “2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016.” 
Anexou Diploma com Conclusão do curso superior em 26/12/2013 e colação de grau em 
22/01/2014. 

0120000149 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu ao item 2. T01 - Graduação em Design, ou Publicidade, ou Administração de 
Empresas, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou Certificado de conclusão de curso de Graduação Tecnológica em Processos 
Gerenciais. 

0120000089 

Não atendeu ao item 2. T01 - Graduação em Design, ou Publicidade, ou Administração de 
Empresas, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou Certificado de conclusão de curso superior de Tecnologia em Design Gráfico. 

 

Programa: 02 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000105 

Não atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Marketing. 

0120000142 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu ao subitem “2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016.” 
Anexou Diploma de conclusão de curso com colação de grau em 30/07/2013.  

0120000001 
Não atendeu ao subitem “2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016.” 
Anexou Diploma com conclusão do curso em 06/08/2011. 

0120000072 

Não atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Marketing.  

0120000210 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Marketing.  

0120000190 Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). 
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Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos no Comunicado 01/2017. 
 

Programa: 02 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000009 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Marketing. 

0120000084 

Não atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem 2.1.1 Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016. Anexou diploma de conclusão de Curso de Pós-graduação lato 
sensu MBA em Marketing e Publicidade. 

0120000166 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu ao item 2. T02 - Graduação em Administração de Empresas, ou Marketing, ou 
Administração com ênfase em Marketing, subitem "2.1.1 - Formação superior completa em 
curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 
2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Marketing. 

 

Programa: 03 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000112 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Conforme Nota de Esclarecimento do Comunicado nº 
01/2017 “...poderão participar deste processo seletivo candidatos graduados, que 
concluíram o nível superior entre dezembro/2014 a dezembro/2016, nos cursos definidos no 
item 2 do referido Comunicado ainda que a colação de grau tenha ocorrido posteriormente.” 
Anexou declaração de créditos cumpridos, onde conclui o curso superior de Tecnologia em 
Design Gráfico no 1º semestre de 2017, faltando colar grau. 

0120000209 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou diploma de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Design Gráfico. 

0120000117 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou certificado de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Design Gráfico. 

0120000098 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou certificado de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Design Gráfico. 

0120000183 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou certificado de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Design Gráfico. 
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Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos no Comunicado 01/2017. 
 

Programa: 03 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000196 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de tramitação de 
conclusão de curso superior de Tecnóloga em Design Gráfico. 

0120000038 

Não atendeu ao item 2. T03 Graduação em Design, subitem "2.1.1 - Formação superior 
completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de 
dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou declaração de conclusão de curso superior de 
Tecnologia em Design de Moda. 

 

Programa: 04 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000145 

Não atendeu ao item 2. T04 Graduação em Administração de Empresas, ou Ciências 
Contábeis, ou Ciências da Computação, ou Publicidade e Propaganda, subitem "2.1.1 - 
Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou 
licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou diploma de 
conclusão de curso de Tecnologia em Rede de Computadores. 

0120000174 Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). 

0120000131 

Não atendeu ao item 2. T04 Graduação em Administração de Empresas, ou Ciências 
Contábeis, ou Ciências da Computação, ou Publicidade e Propaganda, subitem "2.1.1 - 
Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC (bacharelado e/ou 
licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." Anexou diploma de 
conclusão de curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Programa: 05 -Trainee - Recife 

Nº Inscrição Motivo 

0120000171 
Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Conclusão do curso no 2º semestre de 2014 e colação de grau em 21/11/2014. 

 

Programa: 06 -Trainee - Petrolina 

Nº Inscrição Motivo 

0120000148 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso no 1º semestre de 2007 e colação de grau em 
28/07/2007. 

0120000216 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu o subitem "2.1.1 Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso no 1º semestre de 1994 e colação de grau em 
09/08/1994. 
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Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos no Comunicado 01/2017. 
 

Programa: 07 -Trainee - Garanhuns 

Nº Inscrição Motivo 

0120000053 
Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II) e carteira 
nacional de habilitação - categoria B. 

0120000154 

Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Nota de Esclarecimento do Comunicado nº 01/2017 “...poderão participar deste processo 
seletivo candidatos graduados, que concluíram o nível superior entre dezembro/2014 a 
dezembro/2016, nos cursos definidos no item 2 do referido Comunicado ainda que a 
colação de grau tenha ocorrido posteriormente. ” Anexou diploma com conclusão de curso 
em 02/02/2017. 

0120000078 

Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). Não 
atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo MEC 
(bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso em 17/10/2014. 

0120000213 
Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso e colação de grau em 09/11/2013. 

0120000206 
Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso e colação de grau em 13/03/2014. 

0120000173 Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). 
 

Programa: 08 -Trainee - Garanhuns 

Nº Inscrição Motivo 

0120000198 

Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou declaração de curso com defesa do TCC para 2017.1, sem explicitar a data da 
conclusão do curso. 

 

Programa: 09 -Trainee - Goiana  

Nº Inscrição Motivo 

0120000179 
Não atendeu o subitem "2.1.1 - Formação superior completa em curso reconhecido pelo 
MEC (bacharelado e/ou licenciatura), no período de dezembro 2014 até dezembro/2016." 
Anexou diploma com conclusão de curso e colação de grau em 03/01/1986. 

0120000159 Não atendeu ao subitem 3.1 alínea “a” - Não anexou o currículo padrão (anexo II). 
 

 
 


