
 

                                                                                                                                           

RELAÇÃO DAS NOTAS DE TODOS OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS SESCOOP/AC EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 

001/2019 

Os candidatos que sentirem a necessidade de entrarem com recurso, devem realizar os procedimentos 
conforme o edital. Somente serão considerados as manifestações de recursos enviados para o e-mail 
recrutamento@lotusse.com.br.  

 
7. DOS PEDIDOS DE REVISÃO DE RESULTADOS  

7.1. O prazo de interposição de pedidos de revisão de resultados será de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir da data da comunicação das etapas da analise curricular, avaliação de conhecimento 
e entrevista técnico-situacional.  

7.2 O pedido de revisão de resultados deverá identificar o ponto que suscitou a dúvida, ser objetivo, 

fundamentado e tempestivo, sob pena de indeferimento preliminar.  

7.3 Pedidos de revisão de resultados cujo teor desrespeite a comissão de avaliação serão 
preliminarmente indeferidos.  

7.4 As respostas aos pedidos de revisão de resultados serão encaminhadas aos interessados, através 
do e-mail quando da análise e parecer dos mesmos no período de 48 horas úteis a contar da data do 
envio do pedido de revisão de resultados para as etapas de análise curricular, dinâmica, entrevistas ou 
micro aulas.  

7.5 A comissão do processo seletivo constitui última instância para pedido de revisão de resultado, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão pedidos de revisão de resultados 
adicionais.  

7.6 Pedido de revisão de resultados e confirmação de inscrição serão respondidos apenas quando 
solicitado pelo próprio candidato.  

7.7 Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações de reavaliação de pedidos de recursos de 
resultados das etapas e nem do resultado final, oficial e definitivo. 

 
 

SESCOOP/AC - ANALISTA DE COOPERATIVISMO  

QTS NOME COMPLETO NOTA 

- - - 

  

SESCOOP/AC - ANALISTA DE MONITORAMENTO  

QTS NOME COMPLETO NOTA  

1 Francisca Wanderly Lopes da Frota 7,0 

2 Gleyciane Silva da Costa Ausente 

3 Jamil Cassiano Keppeler  6,0 

4 Maria Aneide Correia Royer 5,5 

5 Edinar Facundo De Oliveira 5,0 

      

mailto:recrutamento@lotusse.com.br


 

SESCOOP/AC - TÉCNICO DE OPERAÇÕES  

QTS NOME COMPLETO NOTA  

1 Emmily Freire de Oliveira 7,5 

2 Moizés Caetano Filho 6,5 

3 José Carlos de Oliveira Junior 5,0 

4 Marcela Lorany Facundo de Oliveira 3,5 

5 Rayele da Silva Castro Sobrinho 3,5 

6 Maria José Vieira Mendonça 3,0 

 

Porto Velho – RO, 02 de setembro de 2019. 

 

LOTUS RECURSOS HUMANOS 


