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EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL N.º 001/2021: Processo Seletivo Simplificado visando provimento de vaga de profissional por prazo 

determinado. 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL Nº 001/2021 

CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FASE - ENTREVISTAS 

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, 

considerando o disposto na Resolução INEA n° 184 de 22 de agosto de 2019, na Resolução 

INEA n° 82 de 29 de novembro de 2013, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual Nº 5.639 

de 06 de janeiro de 2010 e o disposto no art. 9º da Lei Federal nº 10.881, de 09 de junho de 

2004, torna pública a convocação para a Segunda Fase - Entrevistas, do processo seletivo 

simplificado para a contratação de profissional temporário por prazo determinado para o 

cargo de Especialista Administrativo – área de atuação Comunicação. 

Classificação Nome  Status Nota Observação 

1 
Mercia Maria Ribeiro 
Anselmo 

Habilitado 8,00 Aprovado para fase de entrevistas 

2 
Carolina Santos Hilal de 
Albuquerque 

Habilitado 4,20 Aprovado para fase de entrevistas 

3 Daniel Feldman Israel Habilitado 3,00 Aprovado para fase de entrevistas 

4 Helaine Souza Batista Habilitado 1,40 Aprovado para fase de entrevistas 

 

Tendo em vista a atual situação de calamidade pública causada pela pandemia do vírus 

COVID-19, visando resguardar a saúde dos candidatos e entrevistadores bem como manter 

a isonomia em virtude de eventuais dificuldades de deslocamento, as entrevistas dar-se-ão 

por meio de videoconferência, em conformidade com o previsto na cláusula 4.3.1 do Edital 

001/2021. Os candidatos receberão nos e-mails indicados no momento da inscrição, até às 

15h00min do dia 19/02/2021, link de acesso para a sala online bem como a indicação do 

horário a ser realizada a entrevista. 

 

Solicitamos que os candidatos acusem o recebimento do e-mail e que aqueles que, por 

ventura, não receberem o e-mail até o horário indicado, entrem em contato com a Comissão 

de Julgamento (Diego Chagas ou Giovana Cândido), por meio do telefone (24) 3355-8389. 

 

 Resende, 18 de fevereiro de 2021. 


