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Edital nº 01/2019 

Processo seletivo para vaga de Psicólogo(a) no Centro de 

Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo 

Sobre o Processo seletivo: 

 O Processo seletivo tem como objetivo o provimento de 01 vaga para 

Psicólogo(a), podendo haver a possibilidade de reaproveitamento de 

alguns dos candidatos em futuras vagas; 

 O Processo Seletivo será dividido em etapas até selecionarmos o 

candidato; 

 Será divulgado neste presente documento o andamento de todas as 

etapas junto da lista dos candidatos selecionados até o término do 

processo, inclusive o nome do(a) candidato(a) que for 

selecionado(a) para a vaga; 

 Os requisitos para concorrer a vaga são: Formação em Psicologia com 

Diploma, preferencialmente morar no Gama-DF ou cidades próximas, e 

preferencialmente ter experiência na área da educação infantil; 

 A divulgação para o recebimento dos currículos foi feita em nosso site e 

redes sociais a partir do dia 13/02/2019 e os mesmos foram recebidos 

até o dia 17/02/2019; 

 Após a análise dos currículos, entraremos em contato com os 

candidatos selecionados para participar da Primeira Etapa do processo 

seletivo, os mesmos terão que comparecer no CCEI Nossa Senhora 

do Carmo no dia 20/02/2019 ás 09:00 horas; 

 Após todas as etapas do processo seletivo entraremos em contato com 

o candidato que será contemplado com a vaga para serem passadas 

as orientações a respeito da contratação. 

 
Lista dos candidatos selecionados para participar da Primeira 

Etapa do processo seletivo no dia 20/02/2019 ás 09:00 horas: 

 
ALYNNE DE LIMA BARBOZA 

ANA CAROLINA DE ANDRADE VIEIRA 

ANDRÉ RODRIGUES SILVA 

BÁRBARA BORGES MONTEIRO COSTA 

DANIEL MONTEIRO OLIVEIRA 

GEOVANA GALVÃO DE MIRANDA 

IGOR ALVES 

ISADORA DIAS DE SOUSA 

JULIANA DIAS SALES 

LUCIANA ALMEIDA DA SILVA 

MARIANA AVELAR DOS SANTOS 

MARTA PEREIRA LEMES 

PAULO HENRIQUE FERNANDES MARINHO 

SHEILENI LOUZEIRO FERRAZ RIBEIRO 
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         Segunda Etapa do Processo Seletivo: 

 

      A segunda etapa do processo seletivo foi dividida em dois dias e em cada um 

deles participaram duas candidatas sendo dividido da seguinte forma: 

 
                    Dia 22/02/2019 de 08:00 às 09:30 

             BÁRBARA BORGES MONTEIRO COSTA 

 
Dia 22/02/2019 de 10:00 às 11:30 

             ANA CAROLINA DE ANDRADE VIEIRA 

Dia 25/02/2019 de 08:00 às 09:30 

             SHEILENI LOUZEIRO FERRAZ RIBEIRO 

Dia 25/02/2019 de 10:00 às 11:30 

MARTA PEREIRA LEMES 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
 

Resultado do Edital nº 01/2019 - Processo seletivo para vaga de 

Psicólogo(a) no Centro de Convivência e Educação Infantil 

Nossa Senhora do Carmo 
 
 

Candidata Selecionada para assumir a vaga de Psicóloga: 
 

ANA CAROLINA DE ANDRADE VIEIRA 

 


