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Resultado Final do Processo de Seleção do Edital 004/2015 

 

A Comissão de Seleção vem por meio deste informar que os candidatos 

selecionados e aprovados conforme Edital de Seleção 004/2015 para execução 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e suas respectivas candidaturas 

relacionadas abaixo: 

Técnico Nível Médio: 

1) Andréa Ferreira Fidele. 

Técnico Nível Superior: 

1) Lorena Abreu Asevedo. 

Em consonância com o item 7.3 do referido edital, bem como para efetivação 

profissional, os candidatos também deverão apresentar os documentos abaixo 

relacionados: 

a. Original e cópia da cédula de identidade – RG; 

b. Original e cópia do CPF – Cadastro de Pessoas Físicas; 

c. Carteira de Trabalho – CTPS; 

d. Cópia do cartão PIS; 

e. 02 (duas) fotografias 3 x 4 coloridas e recentes; 

f. Cópia do Titulo de Eleitor; 

g. Cópia do Certificado de Reservista (se aplicável); 

h. Original e cópia do diploma e/ou certificado de conclusão de curso 

(técnico/ superior/ mestrado/ doutorado); 

i. Original e cópia da certidão de nascimento (se solteiro), ou da certidão 

de casamento (se casado); 

j. Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 21 anos; 

k. Cópia da Carteira de Vacinação dos Filhos (Menores de 06 anos); 

l. Declaração de Matricula Escolar dos Filhos (a partir de 07 anos até os 

14 anos); 

m. Cópia do Comprovante de Residência atual; 
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n. Declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço 

público, por ato de demissão ou percepção de proventos de 

aposentadoria, nos termos da legislação vigente. 

 

Estes documentos deverão ser entregues na sede da AABG, situada à Avenida 

Beira Mar, 216 / sala 1103 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20021-060, no 

horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min (horário de 

Brasília-DF), no prazo máximo de 03 (três) dias uteis a partir da data abaixo, 

com a menção expressa de que se relaciona a este Edital e ao cargo 

pretendido. 

 

Rio de Janeiro, 05 de Agosto de 2015. 

 

_______________________________ 

Cláudio Torres Carvalho 

Presidente do Conselho de Associados da AABG 
 

 


