
EDITAL Nº 25 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA RESERVA
DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

INGLÊS BÁSICO – SALINAS

RECLASSIFICAÇÃO – LISTA PARA 4ª CHAMADA 

Clayton Ramos Da Silva Reserva 87 Rafaella Alves Ferreira Reserva 88
Leidilane Oliveira Dos Santos Cunha Reserva 89 Lahys Hehlena Costa 

Posição Nome Status
86

Clayton Ramos Da Silva
CLASSIFICADO

87
Rafaella Alves Ferreira

CLASSIFICADO

88
Leidilane  Oliveira  Dos  Santos
Cunha 

CLASSIFICADO

89
Lahys Hehlena Costa 

CLASSIFICADO

As matrículas da Quarta chamada serão efetuadas, no período de 29/11/2018 a
30/11/2018, no seguinte local: Pólo Avançado de Salinas.

Horário de atendimento: 08:00 ás 10:00 e de 14:00 ás 17:00.

Endereço: Rua Saint Clair de Brito, 150. Bairro Raquel - Salinas - MG 

A ausência do candidato ou seu representante convocado nos horários e data 
será considerada como renúncia expressa à vaga, não cabendo recurso. 

São documentos exigidos no ato da matrícula:

I) original e fotocópia da cédula de identidade;

II) original e fotocópia do CPF;

III)  original  e  fotocópia  do  Histórico  Escolar  levando  em  consideração  a
escolaridade mínima exigida para o curso, de acordo item 5 do edital; 

IV) original e fotocópia do Título de Eleitor acompanhado do comprovante da
última votação ou quitação eleitoral;

V) Declaração ou equivalente que comprove a atuação profissional informada
no ato da inscrição:  Alunos ou Professores de nível  médio e graduação de
Instituição  Pública  das  redes  públicas  de  educação  no  âmbito  Federal,
Estadual ou Municipal. VI) 3 fotos 3X4; 

VII) original e fotocópia de comprovante de residência; 



VIII) certificado de quitação com o serviço militar para os candidatos do sexo
masculino; 

IX)  requerimento  de  matrícula  em  curso  de  formação  inicial  e  continuada
(Anexo I),  termo de compromisso (Anexo II)  e Termo de ciência (Anexo III),
devidamente preenchidos; 

X)  caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de  comparecer  para  efetuar  os
procedimentos  de  matrícula,  a  mesma  poderá  ser  feita  através  de
representante,  o  mesmo  deverá  estar  munido  de  procuração  simples,  e
apresentar toda a relação de documentos listados acima.


