RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA EDITAL Nº 01/2022
O INSTITUTO MIRANTE DE CULTURA E ARTE – INSTITUTO MIRANTE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Governo do Estado do Ceará por meio do Decreto Estadual nº
34.237/2021 e das disposições constitucionais pertinentes ao assunto e, em particular, às normas contidas neste
Edital, vem a público divulgar o resultado da Seleção Pública.
RESULTADO DA ETAPA DE ANÁLISE DA FICHA DE INSCRIÇÃO – CARÁTER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO
CARGO

Impressor

LOTAÇÃO

Instituto Mirante - Museu da Imagem e do Som

MUNICÍPIO Fortaleza
RELAÇÃO POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICADOS
Nº

NOME

01

ARYEL PEREIRA DE CASTRO

02

ALAN EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS

03

JOSÉ ARLISSI RODRIGUES LIMA

ORIENTAÇÕES PARA A PRÓXIMA ETAPA
Os(As) candidatos(as) acima classificados(as) nesta Seleção Pública passarão para a etapa de Análise do Perfil
Profissional.
A etapa de Análise do Perfil Profissional será realizada nos dias 13, 14, 18 e 19 de abril, conforme metodologia de
análise comparativa, descrita no edital. Para a análise serão realizadas entrevistas individuais e/ou coletivas,
podendo ainda ocorrer dinâmicas de grupo, de acordo com as especificidades dos cargos.
Os(As) candidatos(as) receberão até o dia 12/04/2022 um email do IDT contendo as informações sobre o local de
realização da entrevista, bem como o dia, o horário e as demais orientações necessárias.
Solicitamos que todos(as) os(as) candidatos(as) levem um currículo impresso.
Os(As) demais candidatos(as) classificados(as) podem ser convocados(as) posteriormente para dar continuidade
ao processo seletivo em caso de não aprovação ou impedimento dos(as) candidatos(as) classificados(as) e
convocados(as), seguindo critérios e prazos deste edital (conforme item 8.12).
Caso seja necessário, a Comissão do Processo Seletivo poderá entrar em contato com os(as) candidatos(as) para
alinhamento de informações. Serão utilizados os emails informados no ato da inscrição
OBS.: Caso o(a) candidato(a) não compareça à entrevista, será desclassificado desta seleção pública.

Fortaleza, 08 de abril de 2022

Lara Fernandes Vieira
Diretora Presidenta
Instituto Mirante

