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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO 

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS - SEARH 

PORTARIA SEARH Nº 103/2018

 
Ementa: Resultado dos recursos das entrevistas
individuais da Secretaria Municipal de Programas
Sociais.

 
O Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos, no
uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO dos
RECURSOS das entrevistas individuais e atividades em grupo,
promovidas pelo INSTITUTO ECOS, do dia 19/03/2018 ao dia
03/04/2018, para os profissionais classificados e aprovados nas vagas
das funções de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes
da Secretaria Municipal de Programas Sociais para atender ao
disposto no item 12.4, letra l do edital, da Seleção Simplificada nº
001/2017, que foram entregues na Secretaria Executiva de
Administração e Recursos Humanos e encaminhados para análise do
INSTITUTO ECOS, conforme a seguir:

 
1.Para o cargo de EDUCADOR(A) SOCIAL II – RECANTO DO
ADOLESCENTE houve mais 01 candidato classificado após análise
do recurso, conforme abaixo:
 
GIVALDO JACINTO DE LIMA

 
Para o cargo de EDUCADOR(A) SOCIAL II - CRLA houve mais
01 candidato classificado após análise do recurso, conforme abaixo:

 
ELENICE FERREIRA BARBOZA
 
2. Para os demais cargos não houve alterações, permanecendo as
desclassificações.
 
3. Para os candidatos que estão solicitando nova análise dos Testes
Palográficos, informamos que, conforme Art. 06 e 07 da Res. 02/2016
do CFP, a documentação somente pode ser liberada para o candidato,
mediante a interposição de recurso, devendo este apresentar um
profissional de psicologia devidamente credenciado pelo Conselho de
Psicologia. Nesta condição o candidato que está criticando o resultado
da sua avaliação, por custo próprio, deverá protocolar a solicitação de
revisão no INSTITUTO ECOS, no período de 05 (cinco) dias úteis.
Neste documento deverá constar uma procuração com firma
reconhecida e explicitamente apresentando o nome e número de
credenciamento do profissional, que na sua vontade, fará a verificação
dos resultados.
 
INSTITUTO ECOS – Endereço: Rua do Riachuelo, 105 – Salas
402,404,406 e 408 – Boa Vista- Recife-PE. CEP 50050-400
Email: ecos@ecosmundo.org.br – Telefones: (81) 3048.0051
 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
 
Cabo de Santo Agostinho, 27 de julho de 2018.
 
PABLO CABRAL DA SILVA
Secretário Executivo de Administração e Recursos Humanos
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