
 
 

 

Prezado Everton Soares Alves 

 

Atendendo à sua solicitação de recurso referente ao assunto: Informações sobre processo 

seletivo e convocação para 2a etapa - prova técnica do edital de seleção pública simplificada 

no 17/2021. 

Informo que o seu CV não foi selecionado por estar em desalinho com a graduação publicada no 

edital como graduação aceita para a vaga. Veja que no item 1.3.3 do edital nº 17/2021 temos:  

1.3.3 Requisitos para a vaga Nível de Escolaridade  

● Formação superior completa, cursada em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);  

● Graduações aceitas: Administração Pública; Administração de Empresas; Ciências Políticas; 

Ciências Sociais; Economia; Comunicação Social/Jornalismo; Geografia; Gestão Pública. 

Este foi o motivo que levou você a não ser selecionado para a segunda etapa do processo 

seletivo para a vaga de Analista de Programas de Aceleração. 

Esperamos contar com sua compreensão e convidamos você para participar de seleções futuras 

cujo processos seletivos contemplem a sua área de formação acadêmica. 

 

  

 

 

São Paulo, 11 de março de 2021. 

Agência São Paulo de Desenvolvimento - Ade Sampa 



 
São Paulo, 10 de março de 2021. 
 
A 
 
Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA 
Avenida São João, no 473, 4o andar, Sala 18, Centro,  
São Paulo/SP - CEP 01035-000 
Tel.: (11) 3224-6000 
 
 

Assunto: Informações sobre processo seletivo e convocação para 2ª etapa - 
prova técnica do edital de seleção pública simplificada nº 17/2021. 
 
Prezado senhor 
 
Pelo presente, eu, Everton Soares Alves, portador do RG no 30.636.642-3 – SSP-SP, 
domiciliado em Rua Francisco da Cruz Mellão, 82 – apto 91-C – Parque Munhoz – CEP: 
05782-351 e inscrito no CPF sob o no 251.602.598-05, venho perante este órgão solicitar 
informações, sobre o não ingresso na segunda etapa do processo seletivo para a vaga de 
1.3 Analista - Programas de Aceleração, podem me dar um feedback sobre a seletiva. O 
que ficou faltando, ou foi decisivo para não passar nesta etapa, sistema de pontuação, 
nota de corte. 
 
Com base no item 5 - Recursos do EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 
017/2021 - Processo SEI Nº: 8710.2021/0000084-46o, discordo do resultado da 
convocação da segunda etapa, e apresento este documento a V. Sas. junto com o link: 

(http://bit.ly/172021_adesampa) para acesso dos documentos apresentados e 
certificações indicadas no currículo para fins de esclarecimentos, e a reavaliação dos 
itens apresentados na análise de inscrição para o processo de seleção a vaga pretendida. 
E me coloco a disposição também para eventuais esclarecimentos. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 
 
Everton Soares Alves 
Rua Francisco da Cruz Mellão, 82 – apto 91-C  
Parque Munhoz – CEP: 05782-351 – São Paulo - SP 
E-mail: epsrock@gmail.com 
Celular: (011) 9-8292-9773 

http://bit.ly/172021_adesampa

