
  

 

 

 

 

  

 

 
PROCESSO SELETIVO DA APRENDIZAGEM – EDITAL 002/2019 

 

ERRATA 
 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo da Aprendizagem, vem perante os 
interessados em participar da seleção para 06 vagas no curso de adolescente aprendiz, 
informar que devido demanda das agências da Caixa Econômica foram feitas as seguintes 
alterações: 
 
I - No item 1.1 do Edital: 
 
Onde ser lê: 
1.1 Serão realizadas 25 inscrições para o preenchimento de 06 vagas, sendo 05 no 
município de Belém e 01 no município de Marituba. Para o município de Belém serão 
realizadas 10 inscrições para o turno da manhã e 10 inscrições para o turno da tarde. Para o 
município de Marituba serão realizadas 05 inscrições, sendo 03 para manhã e 02 para tarde, 
em horário ainda a ser definido pela agência e de acordo com as normas e regras 
estabelecidas neste edital. 
 
Leia-se: 
1.1 Serão realizadas 25 inscrições para o preenchimento de 06 vagas, sendo 05 no 
município de Belém e 01 no município de Marituba. Para o município de Belém serão 
realizadas 04 inscrições para o turno da manhã e 16 inscrições para o turno da tarde. 
Para o município de Marituba serão realizadas 05 inscrições para o tuno da tarde, de 
acordo com as normas e regras estabelecidas neste edital. 
 
 
II – No item 13. Do Edital 
 
Onde se lê: 
1.3 PRIMEIRA FASE: Processo Seletivo será constituída da etapa de inscrição, no dia 13 de 
junho de 2019, nos horários, pela manhã de 9 às 11hs e à tarde de 14 às 16hs. As 
inscrições das vagas dos municípios de Belém e Marituba serão realizadas por meio do 
preenchimento obrigatório de formulário de inscrição presencial, de caráter classificatório, e 
da etapa de comprovação dos requisitos exigidos no ato da inscrição, de caráter 
eliminatório. 
 
Leia-se: 
1.3 PRIMEIRA FASE: Processo Seletivo será constituída da etapa de inscrição, no dia 13 de 
junho de 2019, nos horários, pela manhã de 9 às 11hs, para as senhas de 01 a 04 de 
Belém para vaga do turno da manhã e de 01 a 10 para vaga do turno da tarde, e à tarde 
de 14 às 16hs, para as senhas de 11 a 16 de Belém para vaga do turno da tarde e de 01 
a 05 de Marituba para vaga do turno da tarde. As inscrições das vagas dos municípios de 
Belém e Marituba serão realizadas por meio do preenchimento obrigatório de formulário de 
inscrição presencial, de caráter classificatório, e da etapa de comprovação dos requisitos 
exigidos no ato da inscrição, de caráter eliminatório. 
 
 



  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

VAGAS SENHAS 
HORÁRIO DE 
INSCRIÇÃO 

01 Manhã – Belém 01 a 04 Manhã 9h às 11h 

04 Tarde – Belém 
01 a 10 Manhã 9h às 11h 

11 a 16 Tarde 14 às 16h 

01 Tarde – Marituba 01 a 05 Tarde 14 às 16h 
 
 
 
 
 
 
 
Comissão Organizadora  
Jomar de Deus Andrade – Coordenador  
Cleice do Socorro Abreu Maciel – Coordenadora  
Maria Yolanda Vieira da Silva – Assistente Social  
Débora do Socorro Nascimento Ribeiro – Assistente Social  
Keila Maria Santos Sanches - Pedagoga 


