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3º COMUNICADO 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº.  03/2020 
 

PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ  
 

  O Instituto Sócio Cultural, Ambiental e Tecnológico de Projetos de Economia Solidária – IPÊS, no uso 
de suas atribuições, regidas pelo seu estatuto social, vem pelo presente, COMUNICAR a todos os 
interessados em participar do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO cuja finalidade é recrutar e 
selecionar Jovens Aprendizes para atuar nas vagas previstas e futuras constante do edital 03/2020, 
cuja validade ainda encontra-se em vigor, para a ÁREA ADMINISTRATIVA do instituto alem de suporte 
subsidiariamente as Equipes Especializadas em Abordagem Social, firmado por meio do Termo de 
Colaboração 04/2017 e nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto Federal Nº 
6.308, de 14 de dezembro de 2007 e dos arts 37 e 40, do DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2016, executado com recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração 04/2017 – SEDES/GDF, 
conforme prorrogação dos prazos fixados do cronograma conforme abaixo: 
 
 

Descrição Data Início Data Final 

1. Período de Inscrição dos candidatos/as.  09.12.2020 16.12.2020 

2. Etapa 1 - Análise Documental e Pré-Seleção. 21.12.2020 04.01.2021 

3. Convocação para Etapa 2 – Entrevista e Seleção 05.01.2021 08.01.2021 

4. Divulgação do Resultado dos Aprovados  11.01.2021 

5. Convocação para entrega da Documentação para 

Admissão 

Será definida de acordo com a 

necessidade. 

 

Os candidatos participantes deverão imprimir e preencher a ficha de inscrição e o memorial 
descritivo que deve ser baixado no endereço eletrônico: http://institutoipes.org.br/wp-
content/uploads/Ficha-de-Inscricao-e-Memorial-Descritivo-Edital-Jovem-Aprendiz-03-2020.pdf, após 
preenchimento deverá enviar para o email: gestaodepessoasipes@gmail.com dentro dos prazos 
constantes no cronograma acima descrito com o titulo: PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ. 

a) Deverá ainda no ato de sua inscrição enviar sua Declaração original que comprove 

estar matriculado e frequentando instituição pública ou privada de ensino de nível fundamental, 

médio ou superior, e deve ainda estar em dias com sua carga horária e frequência. 

b) Àqueles que não comprovarem as informações prestadas no ato da inscrição e 

deixarem de enviar a documentação solicitada, serão eliminados definitivamente do processo 

seletivo.  
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c) Os participantes que não conseguirem realizar o envio da ficha de inscrição, 

memorial descritivo e as declarações de escolaridade e frequência no endereço eletrônico acima 

descrito, poderá também realizar a entrega no setor de Recursos Humanos na sede localizada no 

CONIC no endereço SETOR SDS Bloco P Loja 01 – Terraço – Edifício Venâncio III – Asa Sul – 

BRASILIA-DF dentro do prazo fixado no cronograma das 08:30h às 12:00h e 14:30h às 17h, de 

segunda-feira à sexta-feira. 

d) Os candidatos classificados e aprovados em todas as fases ficarão em nosso banco de 

talentos e só serão convocados caso seja identificado pelo Instituto a sua real necessidade.  

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminarão os candidatos do Processo Seletivo mesmo estes sendo aprovados, 
anulando-se todos os atos decorrentes de sua participação.  

É condição para participação no Processo Seletivo ao cargo citado todo os candidatos 
atenderem as condições impostas no item 3, 6 e 8 do edital 03/2020, onde esta disponível para 
conhecimento e verificação no endereço eletrônico: 
http://institutoipes.org.br/publicacoes/editais/edital-no-03-2020-processo-seletivo-para-contratacao-
de-jovem-aprendiz/. 

A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções aqui mencionadas e do 
Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 

A participação nesse processo não obriga o INSTITUTO a contratar o candidato, e nem terá 
obrigação futura de seleciona-lo para os cargos ora pretendido. 

Para dirimir quaisquer dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Gestão de Pessoas 
do Instituto pelo fone (61) 3034-3668 ramal 05, durante o período das 08:30h às 12:00h e 14:30h às 
17h, de segunda-feira à sexta-feira, ou ainda pelo e-mail: gestaodepessoasipes@gmail.com. 

 
Brasília, 21 de Dezembro de 2020.                                   

 
 
 

         Instituto de Projetos de Economia Solidária 

 
 

 
João Leandro Neto 
Diretor Presidente 
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