
RESULTADO

RESULTADO DA 3ª ETAPA - EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº
34/2021

A ADE SAMPA torna público o resultado da 3ª etapa - Entrevista Final, conforme
segue:

Assistente II - Atendimento

Luciana Carneiro Moreira        24 pontos

Izabel Sampaio Pereira           17 pontos

Gabrielle Duarte Cunha          16  pontos

São Paulo, 01 de outubro de 2021

ADE SAMPA - Agência São Paulo de Desenvolvimento



RESULTADO DA 2ª ETAPA

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 34/2021
Cargo: Assistente II - Atendimento

2ª Etapa - PROVA TÉCNICA - online

Aprovados:

Pedro Domingues Antelmo Nota: 9,80 Entrevista final 29/09     16:00
Izabel Sampaio Pereira             Nota: 8,10                 Entrevista final 30/09     09:00
Luciana Carneiro Moreira          Nota: 8,00                 Entrevista final 30/09     10:00
Gabrielle Duarte Cunha             Nota: 7,20                 Entrevista final 30/09     14:00
Ariovaldo Santa Cruz Caetano  Nota: 7,10                 Entrevista final 30/09     15:00

As entrevistas finais ocorrerão presencialmente, no Hub Green Sampa,
localizado na R. Sumidouro, 580 -  Praça Victor Civita - Pinheiros, em data e horário
indicados.

Pedimos chegar com 10 minutos de antecedência e fazer uso da máscara.
Estamos respeitando as regras de higienização e distanciamento para o combate a
covid.

São Paulo, 27 de setembro de 2021.

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA
Avenida São João, no 473, 4o andar, Sala 18, Centro, São Paulo/SP - CEP 01035-000

www.adesampa.com.br / contato@adesampa.com.br / Tel.: (11) 3224-6000
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RESULTADO DA 1ª ETAPA

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 34/2021

1ª Etapa - Avaliação Curricular

Assistente II - Atendimento

Aprovados:
Adriana Cristina de Lima Real dos Prazeres

Ana Carolina Garcia

Ariovaldo Santa Cruz Caetano

Gabrielle Duarte Cunha

Izabel Sampaio Pereira

Juliana Marinho

Luciana Carneiro Moreira

Marcos Antonio Coseniosqui Geraldes

Pedro Domingues Antelmo

Priscila Palacio dos Santos

Raissa Moreira Lima Mendes Musarra

CONVOCAÇÃO PARA 2ª ETAPA - PROVA TÉCNICA DE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

EDITAL 034/2021

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA torna público que, a etapa 2 -
Prova Técnica, ocorrerá por meio do software de gestão de provas - PROVA FÁCIL com



aplicação das provas online, para os candidatos aprovados na etapa de inscrição para o
cargos de : Assistente II -  Atendimento

Para obtermos sucesso no uso da ferramenta, facilitar a interação e ajustes de
equipamentos, a etapa de prova será realizada em dois momentos:

17 a 20/09/21- Prova teste, ( de 17/09 das 08:00 até 20/09 às 16:00). No decorrer

deste período o acesso ao sistema estará liberado para familiarização com o

ambiente de prova e realização dos ajustes necessários.

22/09/21 - Prova oficial, das 15:00 às 18:00 hs.

REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ONLINE

Especificações de hardware e software necessários à realização da prova online:

a) Computador: Desktop ou Laptop/Notebook;
b) Sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10;
c) Browser homologado – Google Chrome ou Mozilla Firefox;
d) No mínimo 500Mb de memória RAM livre;
e) No mínimo 10 MB de conexão de Internet, preferencialmente via cabo;
f) Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2);
g) Webcam devidamente ativada no computador e com a imagem livre de obstáculos, para
captura das imagens do candidato;
h) Microfone.

É de exclusiva responsabilidade do candidato ter instalado, na máquina em que realizará a
prova, microfone e câmera habilitados para monitoramento durante todo o período de prova,
assim como garantir conexão estável de rede (Internet) e de energia elétrica, durante toda a
realização da prova.

Não será possível realizar a prova por celular ou tablet.

Por meio do e-mail cadastrado na inscrição, os candidatos receberão as informações de
login, senha e link de acesso ao sistema de provas online.

O não cadastramento no sistema online de prova por qualquer motivo, caracteriza
desistência do candidato.

O ambiente para prova teste ficará liberado de 17/09 das 08:00 até 20/09 às 16:00 e
seu acesso é obrigatório, para conhecimento da ferramenta e ajustes
necessários.

A prova oficial, em 22/09, terá duração de até 3 (três) horas, contadas a partir da
autorização do seu início.



O horário e duração da prova será controlado por meio do cronômetro virtual que encerrará
a aplicação quando o tempo limite for atingido.

O candidato deverá providenciar e preparar previamente ambiente adequado para a
realização das provas, de maneira que fique isolado de outras pessoas.

Para garantir a confiabilidade e a segurança na realização da prova, cada participante será
monitorado em tempo real e à distância por meio de áudio (microfone) e vídeo (webcam).

Toda a sessão de realização da prova será gravada, registrando todas as ações do
candidato durante a realização da prova, podendo o monitor acessar em tempo real, ou
através do relatório, a câmera e o microfone do candidato e a tela de sua prova, para fins de
auditoria.

Não será permitida qualquer comunicação do candidato com outras pessoas durante o
período de realização da prova.

Durante a realização das provas, não será permitida a consulta à internet ou a utilização de
quaisquer dispositivos eletrônicos, com exceção daquele destinado a acessar a prova
online, estando o candidato sujeito à exclusão do processo no caso de descumprimento.

Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de acessórios que impeçam a
visualização do candidato, fones de ouvido e/ou headphones.

Motivará o não processamento, a não validação e a não divulgação dos resultados, sem
prejuízo das sanções cabíveis, o candidato que:
a) burlar, ou tentar burlar, quaisquer das normas definidas neste edital, nos comunicados
relativos à prova ou nas instruções relativas à mesma;
b) consultar qualquer arquivo, repositório ou base de dados da internet durante
a realização da prova; ou
c) comunicar-se com terceiros, inclusive por meios eletrônicos, durante a realização da
prova.

Se for constatado, durante a análise da gravação da prova ou por meio eletrônico,
estatístico ou visual, que um candidato se utilizou de meios e/ou processos ilícitos, o seu
resultado não será processado, validado nem divulgado.

Caso o candidato identifique quaisquer problemas com relação ao conteúdo de alguma
questão e/ou alternativa de resposta, poderá, após a realização da prova, apresentar
recurso devidamente fundamentado, conforme disposto na seção G deste edital.

Somente serão aceitos questionamentos enviados via campo específico para publicação de
recursos do respectivo Edital no site da Ade Sampa.

A Comissão de Seleção da Ade Sampa não se responsabilizará por quaisquer situações de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de



comunicação, bem como por outros fatores externos que impossibilitem a realização da
prova.

Serão desconsiderados os recursos baseados em tentativas de desqualificar a Comissão de
Seleção como um todo ou de seus membros.

Os questionamentos apontados serão analisados pela Comissão de Seleção e serão
respondidos via plataforma online de provas.

No caso de anulação de questão decorrente da análise de recurso, a pontuação
correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente
de terem ou não recorrido.

Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou pleito contra o
resultado final das provas.

São Paulo,14 de setembro de 2021.

Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA


