MARÍLIA RECURSOS HUMANOS LTDA.
PROCESSO DE SELEÇÃO AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/2018
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DA
VAGA PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO
A empresa Marília Recursos Humanos Ltda torna público que foram
HABILITADOS e CLASSIFICADOS para participar da etapa 3 – Avaliação
psicossocial (eliminatória e classificatória) para o processo de seleção para o
cargo de nível médio de Auxiliar Administrativo, os candidatos (a) abaixo
relacionados em ordem de pontuação.

Nº
1
2
3
4

CANDIDATO(A)
ETAPA I ETAPA II TOTAL PARCIAL
Irineu Rubira Cirino Junior
19
14
33
Karina Kelley de Lima Silva
12,5
14,8
27,3
Bianca Luzinaura Rocha de Oliveira
13
14
27
Diego Marcelo Pulcini Mizote
12
14,8
26,8
As avaliações psicossociais serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro de
2018 na sede da Marília Recursos Humanos, sito à Rua 15 de Novembro, 658.
O (A) candidato (a) não poderá alegar desconhecimento dos horários ou do local
de realização das avaliações psicossociais como justificativa de sua ausência. O
não comparecimento, qualquer que seja o motivo, será considerado como
desistência do (a) candidato (a) e resultará na eliminação deste Processo
Seletivo.
Obs.: Os candidatos(as) poderão solicitar esclarecimentos e revisão da
nota por meio de interposição de recurso.Os recursos deverão ser
apresentados pessoalmente pelo (a) candidato (a) ou por intermédio de

procurador (a) legalmente constituído (a) na unidade da Marília Recursos
Humanos que conduziu a realização da comprovação dos requisitos,
constando as seguintes informações: nome e endereço completos,
telefone para contato, CPF, identidade, cargo, classificação, motivo da
eliminação, argumentação e devidamente fundamentado e/ou documentos
que poderão servir como base para justificar a reversão da eliminação até
o dia 08/02/2018.
Finalizado o prazo para recurso e havendo mudança na classificação,
será emitida, até o dia 09/02/2018 (sexta - feira), nova classificação retificada.
Marília/SP, 06 de fevereiro de 2018.

MARIA MÁRCIA MASSOCATO
Diretora

