
                                                                                                                                                                                                               
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA APRENDIZ  

 

Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo de seleção de aprendizes realizado no dia 
15/01/2017 (Etapa de Prova), o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e o SEBRAE comunicam a 
retificação do item abaixo: 
 
Onde se lê: 

3ª fase: Entrevista no CIEE 

 

Os 10 (dez) primeiros classificados na 2ª fase, para cada vaga, serão convocados 

para a realização de entrevista no CIEE, de caráter eliminatório e classificatório. Os 

convocados deverão, obrigatoriamente, levar o Anexo I – Declaração Sócioeconômica 

preenchido por um responsável.  

Nesta fase, os candidatos realizarão uma redação que terá como objetivo apurar a 

capacidade do candidato em produzir texto dissertativo, organizado de forma 

ordenada e coerente, com base no tema apresentado. 

Os candidatos aprovados nessa fase serão convocados pelo CIEE, para a realização 

de entrevista no SEBRAE-SP, de acordo com a ordem de classificação. 

 

Os 03 (três) primeiros candidatos aprovados na 3ª fase, para cada vaga, serão 

convocados para realizar entrevista técnica no SEBRAE-SP.  

Os candidatos aprovados nessa última fase serão convocados pelo CIEE, para 

contratação. 

 

Leia-se: 

3ª fase: Entrevista no CIEE 

 

Os 10 (dez) primeiros classificados na 2ª fase, para cada vaga, serão convocados 

para a realização de entrevista no CIEE, de caráter eliminatório e classificatório. Os 

convocados deverão, obrigatoriamente, levar o Anexo I – Declaração Sócioeconômica 

preenchido por um responsável.  

Nesta fase, os candidatos realizarão uma redação que terá como objetivo apurar a 

capacidade do candidato em produzir texto dissertativo, organizado de forma 

ordenada e coerente, com base no tema apresentado. 



                                                                                                                                                                                                               
Os candidatos aprovados nessa fase serão convocados pelo CIEE, para a realização 

de entrevista no SEBRAE-SP, de acordo com a ordem de classificação. 

 

Os 03 (três) primeiros candidatos aprovados na 3ª fase, para cada vaga, serão 

convocados para realizar entrevista técnica no SEBRAE-SP. Caso esses candidatos 

desistam da vaga e/ou em caso de surgimento de nova vaga devido a desligamento 

do aprendiz, serão convocados os próximos 10 candidatos para entrevista no CIEE, de 

caráter eliminatório e posterior entrevista técnica no SEBRAE. Os convocados 

deverão, obrigatoriamente, levar o Anexo I – Declaração Sócioeconômica preenchido 

por um responsável. 

Os candidatos aprovados nessa última fase serão convocados pelo CIEE, para 

contratação. 
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