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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 007/2017  
  

 

COMUNICADO 

 

A empresa ACESSE CONCURSOS LTDA, vem através deste comunicar que devido ao “equivoco” 

cometido por funcionário da empresa, em relação ao recolhimento dos documentos referentes a 

Prova de Títulos, a qual foi realizada no dia 10 de dezembro de 2017, onde não foram recebidos 

certificados de cursos de capacitação de alguns candidatos, mesmo estando no edital em seu anexo 

IV, vem comunicar aos candidatos, amparados no item 11.4 do referido edital,  que serão recebidos 

os documentos referentes a “cursos de capacitação” dos candidatos que não foram aceitos os 

referidos documentos. 

A referida decisão, parte das comissões, para tornar direito de igualdade a todos os candidatos. 

Sendo assim a empresa entrará em contato com os candidatos para realizar o recolhimento dos 

documentos através de e-mail, telefone e whatsapp para os que possuem o aplicativo. 

 

Os documentos serão recebidos em forma de imagem (frente e verso) através do e-mail 

(contato@acesseconcursossc.com.br) ou whatsapp (47-98420.7695) das 12h00min. Do dia 

11/12/2017 até as 12h00min. Do dia 14/12/2017, para que não haja danos aos candidatos 

prejudicados no dia do recebimento dos documentos, esta forma de recebimento será adotada, 

pelo fato de ter sido conferido com o original no dia e horário mencionado no edital. 

 

Serão recebidos documentos para cômputo apenas referentes a cursos de capacitação, 

conforme tabela a baixo: 

Certificado de conclusão de Cursos 

de capacitação na Área de Educação 

realizados a partir de Janeiro de 

2016. 

0,1 (um décimo) ponto para cada 01 hora 

completa de curso. Totalizando no  

Máximo 200 (duzentas) horas ou 2,00 pontos. 

d 

 

Os candidatos que apresentaram apenas pós graduação, as quais foram emitidas a partir de janeiro 

de 2016, serão computados as horas da referida pós graduação como horas de cursos também, visto 

que são cursos na área da educação e estão dentro do prazo exposto no anexo IV do referido edital. 

 

Candidatos com a documentação correta: 

Inscrições 010 – 052 – 030 – 023 – 017 – 033 – 049 – 009 – 026 – 042 – 048 – 013 – 047 – 027 – 
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019 – 001 – 041 – 036 – 011 – 039 – 034 – 006. 

 

Candidatos que não foram recolhidos documentos ou que possuem certificado de pós 

graduação emitidos com data anterior a janeiro de 2016, os quais não tem validade como 

cursos devido a data de emissão estar em desacordo com o exposto no anexo IV do edital. será 

será entrado em contato com os candidatos: 

Inscrições: 012 – 021 – 037 – 002 – 035 – 055 – 053 – 040 – 057 – 038 – 058. 

 

 

 

Dona Emma, 11 de dezembro de 2017 

 

 

 

 

 

ACESSE CONCURSOS LTDA 

CNPJ 23.028.069/0001-29 


