
 

 

CONVOCAÇÃO 4ª ETAPA – ENTREVISTA 

 

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 4ª Etapa do 
Processo seletivo simplificado 001/2022. 

DATA, HORÁRIO e DURAÇÃO DA ENTREVISTA  

 A Entrevista Técnico Situacional será realizada no dia 12 de dezembro (segunda-feira), para 
todos os Cargos e terá duração de no máximo de 30min, devendo o candidato apresentar-se no 
local informado nesta convocação, com 10 (dez) minutos de antecedência. Será eliminado do 
concurso o candidato que chegar ao local de realização da Entrevista após o horário de sua 
entrevista. 

INFORMAÇÕES GERAIS/NORMAS DE SEGURANÇA 

O candidato deverá comparecer ao local da Entrevista Técnico Situacional no horário 
compreendido entre o horário de sua entrevista e 10 (dez) minutos anteriores a mesma. 

O candidato que chegar após o horário de sua entrevista não poderá ingressar no local da 
Entrevista Técnico Situacional, ficando, automaticamente, excluído do certame. Será eliminado 
do processo seletivo o candidato que chegar ao local de realização da Entrevista Técnico 
Situacional após o horário determinado para sua Entrevista de acordo com essa convocação.  

Recomenda-se que o candidato compareça ao local da Entrevista Técnico Situacional com 
antecedência de 10 (dez) minutos do horário previsto para o início de sua entrevista e se 
identifique na recepção.  

A Unifop e o Sescoop/RJ não se responsabilizam por fatores externos que impeçam o candidato 
de chegar ao local de aplicação da Entrevista Técnico Situacional 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 da Entrevista Técnico Situacional munido de 
documento oficial de identificação com foto, e o Anexo IV (autorização do uso de Imagem) 
preenchido e assinado  

O candidato que estiver em posse de aparelhos eletrônicos, deverá apresentá-los ao fiscal de 
sala e desligá-los, mantendo-os guardados durante toda a Entrevista Técnico Situacional. Caso 
ocorra alguma irregularidade será de responsabilidade do candidato, podendo o mesmo ser 
desclassificado/eliminado do processo.  

 Iniciada a Entrevista Técnico Situacional, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrido o tempo necessário para cada entrevista, de forma ordenada, seguindo as orientações 
da equipe de fiscalização e não levará consigo, em nenhuma hipótese, nenhum documento de 



 

 

aplicação da Entrevista Técnico Situacional. Não será permitido o uso de celulares ou filmadoras 
do candidato no local da entrevista, sob pena de eliminação.  

O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da Entrevista 
Técnico Situacional como justificativa de sua ausência.  

A ausência do candidato na sala da entrevista, 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 da Entrevista Técnico Situacional 
ou ainda, aplicação da Entrevista Técnico Situacional em data ou horário diferentes dos 
divulgados nesta Convocação 

Naquilo que não conflitar com o disposto na presente Convocação aplicam-se as regras 
dispostas no Edital do Processo Seletivo do SESCOOP/RJ e demais orientações anteriores, 
constantes do site https://rio.coop/trabalheconosco/ . 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA - ENTREVISTA  

Local: Sede do Sistema OCB-Sescoop/RJ 
Endereço: Rua da Assembleia, 11  
Bairro: Centro 
Cidade: Rio de Janeiro – RJ 
 
DA RELAÇÃO DE CONVOCADOS 
 
Cargo: Analista Advogado Jr 
 

Nome Horário 
Fernanda Hassin Silva Alves 08h30 
Gabriella Alonso Lauria Bitencourt  09h 
Raiza Javarini Carneiro 09h30 
Sara Pedroza Silva da Matta 10h 

 
Cargo: Analista Compras Jr 
 

Nome Horário 
Deborah de Oliveira Prendes  10h30 
Fernanda Cristina Coelho de Oliveira  11h 
Letícia Oliveira Teixeira Lima 11h30 
Marcio Leoni de Santa Rita 12h 
Roberto Tavares Irmão 12h30 
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Cargo: Analista de Administração de Pessoal 

Nome Horário 
Daniel Ferreira Gentile Pinto 14h 
Marcos Vinicius Rodrigues Alves 14h30 

 

Cargo: Analista de Formação Profissional Jr 

Nome Horário 
Adriana Martins de Mello 15h 
Cleber Mendes Ribeiro 15h30 

 

Cargo: Analista de Monitoramento Jr 

Nome Horário 
Krisna Mello da Silva 16h 
Valcedi Alves 16h30 

 

Cargo: Analista de Promoção Social Jr 

Nome Horário 
Mônica Timóteo Lyra 17h 
Verônica Barros de Andrade 17h30 

 

 

 

 

 

 

 


