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Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Procedentes

Inscrição Código Justificativa / Procedimento

0176001384
102 - Analista I - Gestão do 

Atendimento ao Cliente
Enviou toda a documentação referente a Avaliação Documental no dia 30/09/2021 às 13h02min, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000241

103 - Analista I - Gestão do 

Relacionamento com o 

Cliente

Página da CTPS enviada no prazo, com o registro do empregador com alteração da experiência, atendendo ao requisito exigido. Candidato(a)

Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000214
105 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Enviou toda a documentação referente a Avaliação Documental no dia 06/09/2021 às 11h58min, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 

01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000614
Experiência apresentada no dia 17/09/2021 atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a)

Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000689

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz assinados no dia

27/09/2021, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176001253
Enviou toda a documentação referente a Avaliação Documental no dia 30/09/2021 às 07h40min, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000189
Enviou toda a documentação referente a Avaliação Documental no dia 04/09/2021 às 16h23min, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000541 111 - Analista I - Suporte
Enviou as certificações referente a Avaliação Documental no dia 21/09/2021 às 09h23min, atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 

Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176001306

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Enviou Contrato de Prestação de Serviço com a descrição das atividades desenvolvidas compatíveis com o cargo, atendendo ao exigido no

Comunicado nº 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176001516
Enviou complemento da documentação referente a Avaliação Documental no dia 30/09/2021 às 20h11min, atendendo ao exigido no Comunicado

Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.

0176000752
Enviou comprovação de experiência através de CTPS e declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Candidato(a) Habilitado(a) na Avaliação Documental.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021..
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176001124

100 - Analista I - Engenharia 

Civil

Não são aceitos documentos e compartilhamentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.
0176000342 Fora de Contexto.

0176001417
O Anexo I - Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais; Anexo II - Currículo padrão; e Anexo III – Termo de Autorização de Gravação de

Imagem e Voz estão disponíveis no site da Concepção junto com o Comunicado. Eliminação mantida.

0176001504
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000710

Não apresentou a CNH, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a

Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Engenharia Civil - Requisitos exigidos: Carteira de Habilitação Tipo B" item

1.Inscrição "Carteira de Habilitação Tipo B, quando aplicável". Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos

no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação

mantida.

0176001528
A documentação enviada para cada Processo Seletivo é da responsabilidade do candidato. Não são aceitos documentos posterior a data limite de

envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado

publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001003
101 - Analista I - Analista de 

dados

Diploma de graduação em Ciências Sociais e declarações apresentadas, não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Analista de dados - Requisitos

exigidos: Escolaridade: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em estatística ou áreas afins, fornecido por Instituição de Ensino

reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando em Análise de fontes de

dados e/ou análise de dados de negócios; Pesquisas de mercado (programação em R e/ou Python); Identificação de insights dos dados e elaboração

de cenários para análises estratégicas de negócios; Utilização de bancos de dados e programação; Utilização de testes A/B. Eliminação mantida.

0176000301

102 - Analista I - Gestão do 

Atendimento ao Cliente

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000494
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001601
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001128

102 - Analista I - Gestão do 

Atendimento ao Cliente

Diploma em Gestão de Pessoas fora da área, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analiatas e Assistentes e Errata 2 do

Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos: "Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em Marketing e áreas afins, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida

pelo Ministério da Educação." Eliminação mantida.

0176001384 Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000301
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001107

103 - Analista I - Gestão do 

Relacionamento com o 

Cliente

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001116

Para ter acesso ao link do vídeo privado, era necessário na Plataforma do Youtube ser compartilhado com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, o que não ocorreu, impossibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido

no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo

pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para

visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção.“ e Errata

“Link do vídeo para apresentação pessoal que deverá ser gravado e disponibilizado no Youtube de forma privado em modo compartilhado com o e-

mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, para uso exclusivo no Processo Seletivo”. Eliminação mantida.

0176001176
Não são aceitos compartilhamentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000580

O Diploma de Graduação em Turismo, documento comprobatório para participação da seleção, não atende ao exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos: "Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Graduação em Marketing e áreas

afins, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.“. Eliminação mantida.

0176000922
Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: 

Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos: "Carteira de Habilitação Tipo B.“. Eliminação mantida.

mailto:documentacao@concepcaoconcursos.com.br


Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000831

104 - Analista I - Design

Para ter acesso ao link do vídeo privado, era necessário na Plataforma do Youtube ser compartilhado com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, o que não ocorreu, impossibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido

no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo

pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para

visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção.“ e Errata

“Link do vídeo para apresentação pessoal que deverá ser gravado e disponibilizado no Youtube de forma privado em modo compartilhado com o e-

mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, para uso exclusivo no Processo Seletivo”. Eliminação mantida.

0176001414
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

Enviou CTPS sem identificação, não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item

1.Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo

empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade

em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for

o caso). Eliminação mantida. Eliminação mantida.

0176001463

0176001453

105 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

As experiências apresentadas não atende a todos os itens exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado

item Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos:

Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou

seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Eliminação mantida.

0176001591

Para ter acesso ao link do vídeo privado, era necessário na Plataforma do Youtube ser compartilhado com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, o que não ocorreu, impossibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido

no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo

pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para

visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção.“ e Errata

“Link do vídeo para apresentação pessoal que deverá ser gravado e disponibilizado no Youtube de forma privado em modo compartilhado com o e-

mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, para uso exclusivo no Processo Seletivo”. Eliminação mantida.

mailto:documentacao@concepcaoconcursos.com.br
mailto:documentacao@concepcaoconcursos.com.br


Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000729

105 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Não são aceitos compartilhamentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001067
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001125
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000380

Experiência anterior a data da colação de grau (28/08/2021), posterior inferior a 6 meses, não atendendo ao requisito exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando

com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Demais alegações fora de contexto.

Eliminação mantida.

0176000619

Experiência apresentada não atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item

"Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos:

Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou

seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Eliminação mantida.

0176000545
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001460

Experiências apresentadas não atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item

"Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes

- Requisitos exigidos: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes,

Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Eliminação mantida.

0176001396

Experiência apresentada não atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item

"Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos:

Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou

seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001261

105 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000729
Não são aceitos compartilhamentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000368

Experiência apresentada sem a declaração, não atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do

Comunicado item “Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios", item 1.Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme

requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição

das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço

Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia

da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se

for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel

timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Disponibilizou o Link do vídeo privado

sem o compartilhamento com o email: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube,

respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para visualização deste vídeo. "Queremos te

conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção.“. Não são aceitos compartilhamentos posterior a

data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma

Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000440

106 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000244

106 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Não comprovou experiência e não enviou a CNH, não atendendo ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Errata 2 do Comunicado item "Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes -

Requisitos exigidos: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução

de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". "Carteira de Habilitação Tipo B". Eliminação mantida.

0176001085
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000367

Candidato apresentou declaração de trainee não atendendo ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do

Comunicado item Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios". Eliminação mantida.

0176001502

Experiências apresentadas não atende ao requisito exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item

Sobre a Seleção" "Código para inscrição: Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos:

Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou

seminários, Assessoria de Gestão de Negócios”. Eliminação mantida.

0176001633
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000518

107 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Após encerramento do período das inscrições não pode ter alteração de código. Conforme Comunicado 001/2021 “É responsabilidade do candidato

acessar o site e ler, na íntegra, todas as informações, bem como acompanhar as publicações relativas ao processo de sua inscrição, no site da

empresa selecionadora”. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000630

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Documentação enviada via Google Drive e sem acesso, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. 

Eliminação mantida.

0176000642

Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz sem assinaturas de próprio

punho não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado e disponibilizou o link do vídeo

privado sem compartilhamento com o email: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização pela empresa

Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o

candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2

minutos, disponibilizando o link para visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou

a participar dessa seleção.” Eliminação mantida.

0176000453

Experiências apresentadas não atendem e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo

ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional:

Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e

experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes,

Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência

mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou

contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a

nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em

empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual

concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das

atividades desenvolvidas“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000478

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada via declaração não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO"

"Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de

documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior

atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000409

Experiência apresentada via CTPS não atende e experiências informadas na solicitação de esclarecimento não foram comprovadas, não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional:

Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e

experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes,

Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000553

Experiências apresentadas não atendem, não enviou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas e experiências

informadas, com as descrições na solicitação de esclarecimento não foram comprovadas, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a

Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência .Experiência: Experiência mínima de

06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de

Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos

exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das

atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço

Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia

da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se

for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel

timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas“ Eliminação mantida.

0176000587

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código

para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de

documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior

atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000590

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000607

Experiências apresentadas não atendem e as experiências citadas na solicitação de esclarecimentos tinham que ter sido comprovadas conforme exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência.

Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras

ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado “Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos

exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades

desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual

concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de

atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período

(com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição

privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a

experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso,

com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a

espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“

Eliminação mantida.

0176000267

Disponibilizou o link do vídeo privado sem compartilhamento com o email: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização

pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o

candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos,

disponibilizando o link para visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar

dessa seleção."“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000296

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada anterior a data de colação de grau de nível superior (08/07/2021) não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como

profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios.“ e item

1.Inscrição “Diploma de conclusão do Curso Superior* reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de conclusão que apresente a data em

que ocorreu a colação de grau, legível, sem rasuras ou emendas, somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições nas quais contém todos os

dados necessários à sua perfeita avaliação; ” Eliminação mantida.

0176000352

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para 

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos 

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com 

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios."  Eliminação mantida.

0176000364

Experiência apresentada não atende e na declaração do empregador não consta a descrição das atividades desenvolvidas e experiências informadas na

solicitação de esclarecimento não foram comprovadas, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A

SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação

de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando

com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000309

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição:

108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com

clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000817

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada via contrato social não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO"

"Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de

documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior

atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado

“Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço

ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na

função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em

empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e

do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades

desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato

social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata,

ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês

recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão

consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“” Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000672

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada não atende e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência.

Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou

seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses,

conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a

descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço

Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e

do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com

registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o

período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de

economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de

pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o

período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de

convocação do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como

autônomo cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a

vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e

do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não

serão consideradas como experiência as atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.

0176000679

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000904

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada não atende e as experiências citadas na solicitação de esclarecimentos tinham que ter sido comprovadas conforme exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência.

Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras

ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado “Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme

requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das

atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao

qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de

atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período

(com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de

empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social

guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo –

RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com

início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de

serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.

0176000920

Experiência apresentada não atende e não disponibilizou o link do vídeo privado com compartilhamento com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado

Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e

Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência

mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários,

Assessoria de Gestão de Negócios." e item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no

Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para visualização deste vídeo.

"Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção."" Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000949

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Documentação enviada no dia 29/09/2021 às 14h47min constam apenas os Anexos I, II e III e Diplomas de Graduação e Pós-Graduação, não comprovou

experiência profissional de nível superior conforme exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código

para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição

"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço

ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na

função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência

Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em

empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e

do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades

desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de

serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela

emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de

atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia do contrato social de empresa em que tenha

participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de

serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração

do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as

atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000955

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

O envio da Documentação é realizado via e-mail e não pelo site das Concepção e mesmo assim o site estava funcionando normalmente. Documentação,

enviada fora do período determinado na "Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado Data: Até 30/09/2021 Atividade: Enviar documentação no

e-mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br Local/Horário: Encerramento-23h59min", exigida no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes itens 1. Inscrição: "Digitar corretamente os dados cadastrais, indicar a formação acadêmica, descrever a experiência profissional, indicando

as principais atividades exercidas e enviar para o e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br:" e 2. Avaliação Documental. " A documentação

exigida deverá ser enviada ao e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br, conforme cronograma, e a não apresentação impossibilitará a

continuidade da sua participação.“ e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000996

Experiências apresentadas anterior a data de colação de grau de nível superior (25/10/2019) não atendem e posterior além de não atender com tempo de

serviço inferior ao mínimo exigido de seis meses, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A

SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com

apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de

nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação

mantida.

0176000999

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001141

Experiência apresentada anterior a data de colação de grau de nível superior (24/11/2003) não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a

Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06

(seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de

Gestão de Negócios.“ Eliminação mantida.

0176001230

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176001507

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz sem assinaturas, não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Não são aceitos documentos posterior a data informada na Prorrogação das Inscrições -

Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001484

Disponibilizou o link do vídeo privado sem compartilhamento com o email: documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização pela

empresa Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato

deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando

o link para visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção."“

Eliminação mantida.

0176001492

Não foi comprovado experiência profissional de nível superior, documentação enviada não atende, conforme exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional

de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado

item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de

serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na

função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada:

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início

e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel

timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública,

sociedades de economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo

órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe

o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação

do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia

do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata,

ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido,

acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como

experiência as atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001421

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Não enviou a página 2 do Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado

Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e

Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência

mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários,

Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001097

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001292

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001334

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para

inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios.“ Eliminação mantida.

0176000081

Experiência apresentada não atende e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido

no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I -

Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência.

Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06

(seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de

trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de

identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada:

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador

(com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do

empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de

atividade em empresa pública, sociedades de economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal

ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá

declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das

atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou

sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo

objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento

autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o

período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de estágio, monitoria ou

prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176000331

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Documentação, não enviada, exigida no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes itens 1. Inscrição: "Digitar corretamente os dados cadastrais, indicar a

formação acadêmica, descrever a experiência profissional, indicando as principais atividades exercidas e enviar para o e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br:" e 2. Avaliação Documental. " A documentação exigida deverá ser enviada ao e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, conforme cronograma, e a não apresentação impossibilitará a continuidade da sua participação." e Prorrogação das

Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000387

Experiência apresentada não atende, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000409

Experiência apresentada não atende, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000504
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das

Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000604
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das

Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000606

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000623

Experiência profissional de nível superior apresentada via “Cartão de Inscrição Municipal” não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e

Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos

exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional

de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado

item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de

serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176000857

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiências apresentadas não atendem, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição:

108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes,

Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000868

Experiência apresentada não atende, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000920

Experiência apresentada não atende, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176000970

Experiências apresentadas via CTPS sem declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas e experiência apresentada via declaração não

atende, não atendendo, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço

Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e

experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses,

conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das

atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual

concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador

(com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços

ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição

das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176001014

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiências apresentadas não atendem e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e

Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de

06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de

Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração

emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade

em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da

atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.”

Eliminação mantida.

0176001100

Experiências apresentadas não atendem e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e

Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de

06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de

Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração

emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade

em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da

atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.”

Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176001234

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001503

Experiências apresentadas não atendem ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição:

108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes,

Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001571

Não comprovou experiência profissional de nível superior conforme exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO"

"Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos

comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com

Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante

de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho,

ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de

identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o

caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que

informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de

economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de

pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o

período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do

Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia do

contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou

contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido

de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as

atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes
Inscrição Código Procedimento

0176001596

108 - Analista I -

Relacionamento e 

Atendimento a Clientes

Experiência apresentada via CTPS sem parte de identificação do candidato e experiência via declaração não atende, não atendendo ao exigido no Comunicado

Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 - Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento

a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis)

meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." e

Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo

empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em

empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da

atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.“

Eliminação mantida.

0176001636

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.

0176001676

Experiência apresentada não atende, ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" "Código para inscrição: 108 -

Espaço Ocupacional: Analista I - Relacionamento e Atendimento a Clientes - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade

e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior atuando com Relacionamento com clientes, Condução de

palestras ou seminários, Assessoria de Gestão de Negócios." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001429

109 - Analista I - Auditoria

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001563
Compartilhamento feito no dia 08/10/2021 às 17:27 (e-mail recebido do Youtube). Não são aceitos compartilhamento posterior a data limite de envio da 

documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 

10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000755

111 - Analista I - Suporte

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000403
Não comprovou a certificação Itil V3 Foundation, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes Requisitos

Exigidos Comprovação de experiência "Certificação: Itil V3 Foundation; Fortinet Network Security Expert (NSE1, NSE2). Item 1. Inscrição:

"Comprovação das Certificações, quando aplicável;". Eliminação mantida.

0176000042
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000416 112 - Analista I - Sistema
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e 

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000348

200 - Assistente II - Suporte 

administrativo na Gestão do 

Relacionamento ao Cliente

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001254

Documentação, não enviada, exigida no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes itens 1. Inscrição: "Digitar corretamente os dados cadastrais,

indicar a formação acadêmica, descrever a experiência profissional, indicando as principais atividades exercidas e enviar para o e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br:" e 2. Avaliação Documental. " A documentação exigida deverá ser enviada ao e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, conforme cronograma, e a não apresentação impossibilitará a continuidade da sua participação." e Prorrogação

das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001305 Os 6 (seis) meses de experiência mínima tem que ser anterior a Avaliação Documental. Eliminação mantida.

0176001372
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000567

Não comprovou experiência conforme exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 item 1. Inscrição "Comprovante de

experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de

trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a

nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição

privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração

do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.Para exercício de

atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha

participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços

ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do

contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades

de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001074

200 - Assistente II - Suporte 

administrativo na Gestão do 

Relacionamento ao Cliente

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 e Errata do Comunicado "Código para inscrição: 200 - Espaço Ocupacional:

Assistente II - Suporte administrativo na Gestão do Relacionamento ao Cliente - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência. Experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas e/ou ferramentas de avaliação do cliente.“ Eliminação mantida

0176001109

Não enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais, Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz, Ficha 19 – Conclusão do Ensino

Médio, quando usado para habilitação no processo, link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube e não comprovou experiência profissional, não

atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 1.Inscrição "Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais;",

"Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz;", "Ficha 19 – Conclusão do Ensino Médio, quando usado para habilitação no processo" e

"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou

carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função

onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição

privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração

do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de

atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha

participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços

ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do

contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades

de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." e item 2.Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo

pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para visualização

deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção.“ Eliminação mantida

0176001323
Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 1. Inscrição "Requisitos exigidos, com

apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas e/ou ferramentas de

avaliação do cliente.“ Eliminação mantida



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001378

200 - Assistente II - Suporte 

administrativo na Gestão do 

Relacionamento ao Cliente

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item 1. Inscrição "Requisitos exigidos, com

apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas e/ou ferramentas de

avaliação do cliente.“ Eliminação mantida.

0176001382
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001469
Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz sem assinaturas, não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001573

Experiência apresentada não atende e não enviou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 200 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte

administrativo na Gestão do Relacionamento ao Cliente - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e

experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses em sistemas e/ou ferramentas de avaliação do cliente." e "Comprovante de experiência

mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou

contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de

identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação

de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim,

se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel

timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário

ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo

objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento

autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período

(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação

de serviços como voluntário.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001411
201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Experiências apresentadas não atendem e sem declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas e outra experiência com tempo de

serviço inferior ao mínimo exigido de seis meses, não atendem ao Comunicado nº 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "Sobre a

Seleção" "Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de

documentos comprobatórios de escolaridade e experiência: Experiência mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." e item 1. Inscrição

"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou

carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função

onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição

privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração

do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de

atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha

participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços

ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do

contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades

de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001353

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001437

Enviou CTPS sem a parte de identificação do candidato, não atendendo não atendendo ao exigido no Comunicado nº 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata

2 item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo

empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em

empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício

da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre

acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades

desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de

serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela

emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço

realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de

atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia do contrato social de empresa em que tenha

participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços

ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante

que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de estágio,

monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001468

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Experiência apresentada não atende e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, a apresentação somente da

CTPS é na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional o que não é o caso para as funções apresentadas, não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II -

Suporte Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência - Experiência:

"Experiência mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06

(seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho

com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o

Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso),

com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que

informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública,

sociedades de economia mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não

havendo órgão de pessoal ou de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa

inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas,

acrescido de documento de convocação do Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição

privada/serviço prestado como autônomo cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a

experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com

a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a

espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“

Eliminação mantida.

0176001251

Experiência apresentada via declaração não atende e não descreve as atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças -

Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses

em rotinas administrativas." Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001208

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz sem assinaturas, não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Eliminação mantida.

0176001160

Documentação, não enviada, exigida no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes itens 1. Inscrição: "Digitar corretamente os dados cadastrais,

indicar a formação acadêmica, descrever a experiência profissional, indicando as principais atividades exercidas e enviar para o e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br:" e 2. Avaliação Documental. " A documentação exigida deverá ser enviada ao e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, conforme cronograma, e a não apresentação impossibilitará a continuidade da sua participação." e Prorrogação

das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Não consta no e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br nenhum e-mail da

candidata. Eliminação mantida.

0176001086
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176001005

Experiências apresentadas não atendem e sem declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço

Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e

experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." e item 1.Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06

(seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho

com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o

Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do

candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso),

com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que

informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de

empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social

guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo –

RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início

e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços

como voluntário.“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001065

201 - Assistente II -

Suporte Administrativo 

Finanças

Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das

Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000776

Não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição

"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de

trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação

do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de

atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e

fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado

como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga

em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último

mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas

como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.

0176000803

Não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição

"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de

trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação

do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de

atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e

fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas.Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado

como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga

em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último

mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas

como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000736

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição:

201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." Eliminação mantida.

0176000937
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000158 Fora de contexto.

0176000019

Enviou CTPS sem parte de identificação do candidato, enviou declaração de trabalho sem assinatura do responsável, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses,

conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a

descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço

Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e

do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com

registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o

período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de

empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social

guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo –

RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início

e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços

como voluntário.“ Eliminação mantida.

0176000023

Não enviou link do vídeo publicado no youtube conforme Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes itens 1. Inscrição "Link do vídeo para

apresentação pessoal que deverá ser gravado e disponibilizado no Youtube, para uso exclusivo no Processo Seletivo." 2. Avaliação Documental "Nesta fase,

o candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2

minutos, disponibilizando o link para visualização deste vídeo. Queremos te conhecer melhor. Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a

participar dessa seleção."“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000615

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Não é aceito enviou do link ou liberação da visualização do vídeo posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021

Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000652

Documentação, não enviada, exigida no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes itens 1. Inscrição: "Digitar corretamente os dados cadastrais,

indicar a formação acadêmica, descrever a experiência profissional, indicando as principais atividades exercidas e enviar para o e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br:" e 2. Avaliação Documental. " A documentação exigida deverá ser enviada ao e-mail

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, conforme cronograma, e a não apresentação impossibilitará a continuidade da sua participação." e Prorrogação

das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000654
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000458
Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição:

201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de

escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." Eliminação mantida.

0176000467
Não são aceitos documentos posterior a data limite de envio da documentação exigidos no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes e

Prorrogação das Inscrições - Cronograma Retificado publicado em 10/09/2021. Eliminação mantida.

0176000654
Enviou o Termo de Ciência para tratamento de Dados Pessoais e o Termo de Autorização de Gravação de Imagem e Voz sem assinatura não atendendo ao

exigido no Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes. Eliminação mantida.

0176000738

Experiência apresentada não atende e disponibilizou o link do vídeo privado sem compartilhamento com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado Seleção

01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte Administrativo Finanças

- Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência mínima de 06 (seis) meses

em rotinas administrativas." e 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube,

respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos, disponibilizando o link para visualização deste vídeo. "Queremos te

conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar dessa seleção."“Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176000841

201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Experiências apresentadas não atendem e sem a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item SOBRE A SELEÇÃO Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte

Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência: "Experiência mínima de 06

(seis) meses em rotinas administrativas" e item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante

declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas.

Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre,

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com

início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os

espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso),

com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como

autônomo: cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a

vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do

primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço

realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário.“ Eliminação mantida.

0176000880

Experiência apresentada não atende e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte

Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência

mínima de 06 (seis) meses em rotinas administrativas." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses,

conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a

descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço

Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e

do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com

registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o

período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001270
201 - Assistente II - Suporte 

Administrativo Finanças

Enviou contra cheque que não atende e disponibilizou o link do vídeo privado sem compartilhamento com o email:

documentacao@concepcaoconcursos.com.br, não possibilitando a visualização pela empresa Concepção, não atendendo ao exigido no Comunicado nº

01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos

exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades

desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual

concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do

empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e

Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de

atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período

(com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de economia

mista e órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou

de Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período

(com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do

Diário Oficial da União ou Estado. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo

cópia do contrato social de empresa em que tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que

se candidata, ou contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último

mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão

consideradas como experiência as atividades de estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." e item 2. Avaliação Documental "Nesta fase, o

candidato deverá enviar o link de um vídeo pessoal, publicado no Youtube, respondendo, às perguntas abaixo elencadas, com duração máxima de 2 minutos,

disponibilizando o link para visualização deste vídeo. "Queremos te conhecer melhor Fale um pouco sobre você, e nos conta o que te motivou a participar

dessa seleção.“ Eliminação mantida.



Retificação do Resultado dos Esclarecimentos sobre o Resultado da Avaliação Documental, publicado em 14/10/2021.
Esclarecimentos Improcedentes

Inscrição Código Procedimento

0176001524

201 - Assistente II -

Suporte Administrativo 

Finanças

Não comprovou experiência profissional, não atendendo ao exigido no Comunicado nº 01/2021 Analistas e Assistentes e Errata 2 item 1. Inscrição "Comprovante de

experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou

contrato de trabalho com a descrição das atividades desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é

compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre, apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de

identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia

da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com

registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período

(com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas. Para exercício de atividade em empresa pública, sociedades de economia mista e

órgãos públicos declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de Recursos

Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o

caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, acrescido de documento de convocação do Diário Oficial da União ou Estado.

Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço prestado como autônomo cópia do contrato social de empresa em que

tenha participação societária, cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou contrato de prestação de serviços

ou recibo de pagamento autônomo RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que

informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado. Não serão consideradas como experiência as atividades de estágio, monitoria ou

prestação de serviços como voluntário." Eliminação mantida.

0176001666

Experiência apresentada não atende e não mandou a declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao exigido no

Comunicado Seleção 01/2021 Analistas e Assistentes item "SOBRE A SELEÇÃO" Código para inscrição: 201 - Espaço Ocupacional: Assistente II - Suporte

Administrativo Finanças - Requisitos exigidos, com apresentação de documentos comprobatórios de escolaridade e experiência - Experiência: "Experiência mínima de

06 (seis) meses em rotinas administrativas." e Errata 2 do Comunicado item 1. Inscrição "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses, conforme

requisitos exigidos, mediante declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho com a descrição das atividades

desenvolvidas. Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função onde a nomenclatura é compatível com o Espaço Ocupacional ao qual concorre,

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e

fim, se for o caso). Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a

parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), com registro de atividades compatíveis com os espaços ocupacionais

a qual concorre acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso), com a descrição das atividades

desenvolvidas. Eliminação mantida.


