
Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo 
 

 

SELEÇÃO DE PESSOAL CONVÊNIO 857556/2017 

 
SEGUNDA CHAMADA DO EDITAL DE SELEÇÃO – Pessoa Física Nº002/2019 

 
Ata do resultado final da segunda chamada do processo seletivo de contratação de pessoal para 
execução do projeto “Rede Estadual de Economia Solidária Fortalecendo Campo-Cidade”, 
decorrente do Termo de Fomento MTb/SENAES Nº 857556/2017, assinado em 28/12/2017, 

celebrado entre o Ministério do Trabalho – MTb (extinto), por intermédio da Secretaria Nacional 
Solidária/SENAES (extinta) e o Centro de  Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA), 
publicado em extrato no D.O.U. em 02/01/2018, seção 3. Cabe esclarecer que o citado Termo de 
Fomento foi subrogado ao Ministério da Cidadania em  ocasião da Reforma Administrativa ocorrida 
por força da edição da Medida Provisória nº 870/2019 e do Decreto nº 9.674/2019. 
 
A comissão de seleção, após o encerramento do processo seletivo descreve abaixo todo o 
processo. A publicação de lançamento do edital ocorreu no dia 27/11/2019 no site da entidade. O 
recebimento dos currículos foi até o dia 09/12/2019 às 23h59. A análise da documentação foi 
realizada no dia 10/12/2019. 
Os (as) candidatos/as que tiveram seus currículos selecionados foram informadas/os pessoalmente 
sobre os horários das entrevistas. As entrevistas foram realizadas nos dias: 11/12/2019 e 
12/12/2019. A comunicação do resultado final foi publicada no dia 13/12/2019 no site do CEFURIA, 
e os candidatos informados via e-mail. 
A candidata selecionada na primeira chamada foi Marilene da Costa Oliveira, contratada em regime 
de experiência em 02/01/2020, porém não foi aprovada. Seu contrato foi rescindido em 30/01/2020. 
Em 31/01/2020 a comissão de seleção reuniu-se novamente e deliberou pela contratação do 
segundo colocado a saber: 
 

Tipo: Melhor Técnica – Contratação de: 
 

Função Quantidade Nome Carga horária 

 

Analista Administrativo- 
Financeiro/a 

 

O1 
 

SÁVIO EDUARDO DE 
MATOS MARTINS 

 

40 horas semanais (220 horas 
mensais, incluindo DSR) 

 

A contratação do selecionado se dará em 03 de fevereiro de 2020 conforme as cláusulas IX,Xe lX 
do edital 002/2019. 
 
Não havendo mais nada a tratar encerro a presente ata que vai assinada por mim, relatora dessa 
Comissão de Seleção. 
 

Curitiba, 31 de janeiro de 2020. 

Luzia Alves da Cruz Cabral Nunes  
Relatora da Comissão de Seleção 
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