EDITAL Nº 003 / 2010
PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

O Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Distrito Federal – SESI/DF,
CNPJ nº 03.803.317/0001-54, por meio da Fundação Universa, torna pública a
prorrogação do prazo de inscrições do Edital N° 003 /2010 de 10 de maio de 2010,
referente ao Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal da área de Educação,
conforme segue:
1. O prazo final das inscrições do Processo Seletivo em referência fica prorrogado até o
dia 13 de junho de 2010.
2. A data final para o pagamento do boleto bancário passa a ser 14 de junho de 2010.
3. O prazo final para solicitação de isenção fica prorrogado até o dia 09 de junho de 2010.
Será divulgado na data provável de 11 de junho de 2010 a listagem contendo o resultado
da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os candidatos que não
tiverem seu pedido atendido terão até o dia 14 de junho de 2010 para emissão do boleto
de cobrança e pagamento da taxa de inscrição.
4. Fica prorrogado até o dia 14 de junho de 2010 o prazo final de envio de laudo médico e
requerimento, devidamente preenchido e assinado, via Sedex ou presencialmente, para
candidatos que desejam concorrer às vagas destinadas a portadores de deficiência.
5. A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição na data
provável de 21 de junho de 2010.
6. A data provável da prova objetiva passa a ser dia 27 de junho de 2010.
Todas as demais informações contidas no Edital n.º 003/2010 do Processo de
Recrutamento e Seleção de Pessoal da área de Educação de 10 de maio de 2010 e
posteriores retificações, permanecem inalteradas.

Brasília, 26 de maio de 2010.

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
Superintendência do SESI-DR/DF
.
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