
EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Nº 02/2016 

MUNICÍPIO DE CARIACICA 

 

RESULTADO FINAL  

MOTORISTA 
 

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: 29141-18, torna público o 
resultado final do Processo Seletivo para provimento de cadastro de reservas nos níveis fundamental, 
médio e superior para atuação nos espaços da Proteção Social Básica e Especial do Município de 
Cariacica, mediante as condições e instruções estabelecidas neste edital.  

Segue abaixo os nomes dos candidatos classificados para CADASTRO DE RESERVA, por ordem 
de classificação, para o cargo de MOTORISTA:  

MOTORISTA 
ORDEM NOME CLASSIFICAÇÃO 

1 Jean Marcos Francisco Alvares 1° 

2 Luciano  Gonçalves 2° 

3 Wanderson Batista Ppandells 3° 

4 Wagner Stein 4° 

5 João Luíz Felix Moreira 5° 

6 Jamerson Lopes de Novaes 6° 

7 José Renato do Nascimento 7° 

8 Carlos Gustavo Hilário 8° 

 
A convocação 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. 
Caberá ao Candidato Classificado apresentar-se à sede da ADRA, situada à Rua Coruja, n° 249, São 

Conrado – Cariacica/ES CEP: 29141-187, caso seja convocado, para assim efetivar sua 

contratação. 

OBS: O candidato só poderá realizar assumir o cargo quando convocado mediante a 

apresentação da Carteira Nacional de Habilitação - e em validade não estando suspensa ou 

caçada, sem a qual o mesmo será eliminado do presente processo seletivo de Edital nº 02/2016. 

 

Informamos que o não comparecimento do candidato no dia e 
horário estabelecidos implicará em sua desclassificação. 

 
 
Cariacica, 13 de Junho de 2016. 


