
 

 

 

CONVOCAÇÃO 3ª ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro – Sescoop/RJ dá 

publicidade e convoca os candidatos aprovados para participação da 3ª Etapa do Processo seletivo 

simplificado 001/2022. 

1.DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

Local: Sede Sistema OCB/RJ  

Endereço: Rua da Assembleia, 11  

Bairro: Centro  

Rio de Janeiro – RJ 

 

2.DATA, HORÁRIO e DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Data: 25/11/2022 

Horário: 11h 

 

3.DO HORÁRIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS PORTÕES 

Horário de abertura dos Portões: 10h30  

Fechamento dos Portões: 11h 

 

4.INFORMAÇÕES GERAIS 

O candidato deverá comparecer ao local de avaliação no horário compreendido entre a abertura e 

fechamento dos portões.  

O candidato que chegar após o horário de fechamento dos portões não poderá ingressar no local de 

avaliação psicológica, ficando, automaticamente, excluído do certame. Os portões serão fechados às 11h. Será 

eliminado do concurso o candidato que chegar ao local de realização da avaliação após o horário de 

fechamento dos portões. 

Recomenda-se que o candidato compareça ao local da avaliação com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos do horário previsto para o fechamento dos portões e dirija-se, imediatamente, para a sala 

indicada, conforme orientação da equipe de fiscalização, a fim de evitar aglomerações no local de avaliação.  

O SESCOOP/RJ e a Unifop não se responsabilizam por fatores externos que impeçam o candidato de 

chegar ao local de aplicação da avaliação no horário apropriado e que independem da organização do Processo 

Seletivo já que não possuem gerência sobre trânsito ou tráfego, bem como outras situações que escapam de 

seu âmbito de atuação.  

O candidato deverá comparecer ao local munido de documento original de identidade, sempre oficial 

e com fotografia, e de duas canetas esferográficas de tinta azul ou preta.  

O candidato não deve levar nenhum aparelho eletrônico ao local da avaliação. Caso ocorra alguma 

irregularidade será responsabilidade do candidato.  

 O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da avaliação como 

justificativa de sua ausência.  

A ausência do candidato na sala da avaliação, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 

do candidato e resultará na sua eliminação do Processo Seletivo.  



 

 

Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de avaliação ou ainda, aplicação da 

avaliação em outra data ou horário diferentes dos divulgados neste Comunicado. 

A fim de evitar transtornos e atrasos, orientamos que os candidatos verifiquem com antecedência o 

local onde realizarão sua avaliação, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções 

de transporte público consultando horários e frequências das linhas de ônibus aos sábados, bem como as 

rotas e tempo de deslocamento. 

Naquilo que não conflitar com o disposto no presente comunicado aplicam-se as regras dispostas no 

Edital do Processo Seletivo do SESCOOP/RJ e demais orientações anteriores constantes do site 

https://rio.coop/trabalheconosco . 

5.DA RELAÇÃO DE CONVOCADOS 

Cargo: Analista de Formação Profissional JR 

ADRIANA MARTINS DE MELLO 

CLEBER MENDES RIBEIRO 

 

Cargo: Analista de Monitoramento JR 

JEFERSON HENRIQUE DOS REIS LOPES 

KRISNA MELLO DA SILVA 

LAVÍNIA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 

PAULO ROBERTO DE CARVALHO RIBAS 

VALDECI ALVES 

 

Cargo: Analista de Promoção Social JR 

MÔNICA TIMÓTEO LYRA 

VERÔNICA BARROS DE ANDRADE 

 

Cargo: Analista Advogado JR 

FERNANDA HASSIN SILVA ALVES 

GABRIELLA ALONSO LAURIA BITENCOURT 

RAIZA JAVARINI CARNEIRO 

SARA PEDROZA SILVA DA MATTA 

 

Cargo: Analista de Projetos JR 

EWERTTON MARTINS SERVILHANO MARRAFA 

JULIANA STUMBO DE CARVALHO OLIVEIRA 

 

 

 

https://rio.coop/trabalheconosco


 

 

Cargo: Analista de Administração de Pessoal JR 

DANIEL FERREIRA GENTILE PINTO 

MARCOS VINICIUS RODRIGUES ALVES 

 

Cargo: Analista de Compras JR 

DEBORAH DE OLIVEIRA PRENDES 

FERNANDA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA 

LETICIA OLIVEIRA TEIXEIRA LIMA 

MARCIO LEONIDE SANTA RITA 

ROBERTO TAVARES IRMÃO 

 

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2022. 

 

Sescoop/RJ 


