
EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
Nº 04/2016 

 

ADRA-MUNICÍPIO DE VIANA 

RESULTADO FINAL 

A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA, 
através da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS- 
ADRA, situada à rua Coruja, 249, São Conrado, Cariacica/ES – CEP: 29141-187, torna público o 
resultado final do Processo Seletivo para provimento de vagas e cadastro de reserva para a atuação 
de profissionais em espaços do município de Viana, com cargos de nível fundamental, médio e 
superior, obtido por meio de Dinâmica de Grupo e Entrevista feita aos candidatos nos dias 05 e 06 de 
Maio de 2016. 

Seguem abaixo o nome dos candidatos aprovados, em ordem de classificação:  

COORDENADOR LOCAL 
 

CANDIDATO CLASSIFICADO 
LUCIANA LEMOS MOREIRA 

SUPLENTES (CADASTRO RESERVA) 
JEANNE FERREIRA DE ANDRADE RIBEIRO 

NILZA DA COSTA ALVES FADLALAH 

JACKELINE BARBOSA GONÇALVES 
 

 
INSTRUTOR DE OFICINA 

 

CANDIDATO CLASSIFICADO 
LAIZ DOS SANTOS RODRIGUES 

SUPLENTE (CADASTRO RESERVA) 
JESSÉ PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

 

 
FACILITADOR DE MÚSICA 

 

CADASTRO RESERVA 
DOUGLAS ALVARENGA MATOS 

MIRIAM MARCIA ALVES DE OLIVEIRA 

MAX WILLIAM LEITE 
 
 
 

MOTORISTA 
 

CADASTRO RESERVA 
DEMERSON ANTONIO P. MATIAS 

WAGNER STEIN 

ELIAS PEIXOTO 

JAELSON IGNACIO 
OBS: Devido ao pequeno numero de candidatos ao cargo de motorista que compareceram à Dinâmica de Grupo, além 
desta foi ainda possível realizar a Entrevista aos candidatos selecionados, finalizando o processo de seleção. 

 
 
 
 
 
 



A relação de candidatos está organizada em ordem de classificação, devendo ser obedecida quando 
houver convocação para contratação. 
 

SUPLENTES (CADASTRO DE RESERVA): Para os cargos de Coordenador Local e Instrutor de 
Oficina, os candidatos classificados para o cadastro de reserva também serão automaticamente 
considerados como suplentes dos candidatos aprovados para contratação imediata, para eventual 
desistência ou outra impossibilidade que impeça o ingresso imediato do candidato aprovado no 
cargo. A convocação dos candidatos será feita por meio de contato telefônico no número de telefone 
informado no currículo. Caso, pelas mais diversas razões, não se consiga estabelecer contato 
telefônico, será enviado um e-mail ao candidato e se aguardará a resposta deste no prazo de 24 
horas. Em não havendo sucesso nessas tentativas de contato, será admitida a desistência do 
candidato ao ingresso no cargo, o que implicará em sua desclassificação. 
 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS: A contratação dos Candidatos Classificados será imediata, 
cabendo a este apresentar-se à sede da ADRA, situada à Rua Coruja, n° 249, São Conrado – 
Cariacica/ES CEP: 29141-187, até o dia 11 de Maio de 2016, munido dos documentos 
necessários para efetivar sua contratação. 
A contratação dos Candidatos Suplentes dependerá do surgimento de vagas durante o período de 
vigência deste processo seletivo; portanto, é apenas uma possibilidade. Não existe nenhuma 
obrigação por parte desta Instituição em efetivar sua contratação. 
O presente processo seletivo terá validade de 04 meses, a contar da data de publicação do resultado 
final, podendo, a critério da comissão de recrutamento e seleção, ser prorrogado por igual período. 
 

 

INFORMAMOS QUE O NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO NO DIA E HORÁRIO 
ESTABELECIDOS IMPLICARÁ EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO 

 
 
 

Cariacica, 10 de Maio de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comissão de Recrutamento e Seleção ADRA 


