RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO 2º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Termo de Acordo (PO for Services/439) de 02 de fevereiro de 2018, junto à
Agência da ONU para Refugiados UNHCR/ACNUR, tendo em vista o apoio no atendimento e
fornecimento de informações jurídicas, pré-registro e coleta de digitais dos refugiados junto
ao Departamento de Polícia Federal Superintendência no Estado do Amazonas, vem por meio
deste tornar público a relação dos classificados no Processo Seletivo Simplificado de
Estagiários.
Candidatos classificados:
1 – RUAN ANDERSON CABRAL DA SILVA
2 – ABNER FERREIRA TINOCO
3 – GABRIELLA BRAYNER RODRIGUES
Os demais candidatos participantes do Processo Seletivo comporão cadastro de reserva e
serão convocados de acordo com a necessidade.
Os classificados deverão se apresentar na sede da Policia Federal (Avenida Domingos Jorge
Velho, 40 - Dom Pedro, Manaus - AM, 69.042-470) nos dia 1º/08/2018 e, no horário das 09h,
sala de atendimento aos refugiados da ACNUR/ONU, procurar pelo Sr. Artur, munidos dos
seguintes documentos::
- Foto 3x4 atual;
- RG (Original e Cópia);
- CPF (Original e Cópia);
- Comprovante de Residência (Original e Cópia)*;
(*) Caso não haja comprovante de residência em seu nome, apresentar declaração
assinada pelo titular da conta, assim como, cópia do RG do mesmo. Na declaração, o
titular deve mencionar que o candidato reside na mesma residência.
Para o ITD, os classificados deverão providenciar os seguintes documentos, visando à
elaboração do Termo de Compromisso de Estágio (TCE):
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do Comprovante de Residência;
- Cópia do Comprovante de dados bancários (Bradesco);
- Declaração de Matrícula (original ou com autenticação digital).
A entrega dos documentos e coleta do TCE deverá ser efetuada na sede do ITD a partir do dia
1º/08/2018, no horário das 08:00 às 17:00.

Manaus, 31 de julho de 2018.

Rodrigo de Barros Neves
Presidente - ITD

