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 PROCESSO SELETIVO Nº 12/2020 

 

MÉDICO DO TRABALHO 
 

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional do Serviço Social do Comércio, 
Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, torna público a relação de candidatos convocados para 
realização da avaliação on-line de conhecimentos específicos, a realizar-se em 12 DE NOVEMBRO DE 2020 
(QUINTA-FEIRA), às 12:00 horas (horário de Cuiabá/MT). 
 
 
 
 
 

 

NOME 

01 AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA 

02 CARLOS AFONSO LOPO DA COSTA 

03 CASSIUS CLAY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO 

04 CRISTOBAL PARADA HILL 

05 ERICK TIAGO DE JESUS ASSUNÇÃO 

06 ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA 

07 KATIA VERONICA SOARES 

08 LIA AROMA FERNANDES DA COSTA 

09 NATHALYA MALUF DE ALMEIDA PIOVAN 

10 TAMARA LACERDA DA CUNHA 

 

Pedimos atenção às seguintes orientações: 

• A prova será disponibilizada somente no dia e horário agendado, não havendo possibilidade de 

realizá-la em outro momento; 

• O candidato que não participar da prova on-line será desclassificado do processo seletivo; 

• O endereço eletrônico e os dados de acesso à prova serão encaminhados por e-mail pelo 

Ambiente de Avaliações do Sesc Pantanal da Plataforma Fábrica de Provas. Caso não receba 

em até 1 dia útil, a partir desta data, mande um e-mail para 

processoseletivo@sescpantanal.com.br informando tal situação; 

• Sugerimos o preparo dos equipamentos a serem utilizados para realização da prova, com 

antecedência mínima de 15 minutos, para evitar problemas de acesso. Lembrando que, caso 

não inicie a prova no horário informado, o candidato será automaticamente desclassificado; 

• Certifique-se da adequação dos equipamentos que serão utilizados para realização da prova, 

pois o Sesc Pantanal não se responsabilizará por problemas de ordem técnica dos 

computadores, conexão de internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 
Várzea Grande/MT, 06 de novembro de 2020.  

 

Núcleo de Recursos Humanos 


