
                                                                                               

 

O Movimento Nossa BH vem a público divulgar as candidatas selecionadas para etapa de 

ENTREVISTA do processo seletivo para vaga de Mobilizadora Social.

Foram 90 candidatas inscritas, cujos currículos e questionários passaram por um minucioso 

processo de avaliação. Gostaríamos de agradecer a todas candidatas pelo interesse em atuar 

por uma cidade mais justa e sustentável e esperamos revê

Estas candidatas foram selecionadas para a etapa de entrevista:

ANDRÉIA ROSENO DA SILVA 

CLARICE FERNANDES RODRIGUES

DENISE APARECIDA OLIVEIRA PIMENTA

LAILA VIEIRA DE OLIVEIRA 

LIDIANE DE OLIVEIRA 

LUANA JÉSSICA FERREIRA 

LUANA SILVA COSTA 

MARIANA TORNELLI DE ALMEIDA

MARINA CLAUS CARDOSO 

MICHELLE DE PAULA SANTOS

RENATA DOS SANTOS VIEIRA 

SARA BORÉM SFREDO 

SIMONE FRANÇA GUABIROBA

VÂNIA LÚCIA FERREIRA DINIZ

As candidatas selecionadas para a etapa de entrevista deverão comparecer a sede do 

Movimento Nossa BH, na rua Camões, 240, 

cronograma: 

- BAIXE AQUI O CRONOGRAMA

- BAIXE AQUI A RELAÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS
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O Movimento Nossa BH vem a público divulgar as candidatas selecionadas para etapa de 

ENTREVISTA do processo seletivo para vaga de Mobilizadora Social. 

Foram 90 candidatas inscritas, cujos currículos e questionários passaram por um minucioso 

avaliação. Gostaríamos de agradecer a todas candidatas pelo interesse em atuar 

por uma cidade mais justa e sustentável e esperamos revê-las em próximas oportunidades.

Estas candidatas foram selecionadas para a etapa de entrevista: 

 

LARICE FERNANDES RODRIGUES 

DENISE APARECIDA OLIVEIRA PIMENTA 

MARIANA TORNELLI DE ALMEIDA 

MICHELLE DE PAULA SANTOS 

 

SIMONE FRANÇA GUABIROBA 

VÂNIA LÚCIA FERREIRA DINIZ 

As candidatas selecionadas para a etapa de entrevista deverão comparecer a sede do 

rua Camões, 240,  São Lucas, BH/MG de acordo com o seguinte 

OGRAMA 

BAIXE AQUI A RELAÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS 
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Foram 90 candidatas inscritas, cujos currículos e questionários passaram por um minucioso 

avaliação. Gostaríamos de agradecer a todas candidatas pelo interesse em atuar 

las em próximas oportunidades. 

As candidatas selecionadas para a etapa de entrevista deverão comparecer a sede do 

cordo com o seguinte 



                                                                                               

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS

Local: Movimento Nossa BH 

Horizonte. 

D

Horário 

09h00 

09h40 
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11h00 

11h40 
14h00 

14h40 
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16h40 
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11h20 
12h00 
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CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 

Local: Movimento Nossa BH - Rua Camões, nº 240 – bairro São Lucas, Belo 

Dia – 16/07/2018 – Segunda-feira 

Nome 
ANDRÉIA ROSENO DA SILVA 

CLARICE FERNANDES RODRIGUES 

DENISE APARECIDA OLIVEIRA PIMENTA

LAILA VIEIRA DE OLIVEIRA 

LIDIANE DE OLIVEIRA 

LUANA JÉSSICA FERREIRA 

LUANA SILVA COSTA 

MARIANA TORNELLI DE ALMEIDA 

MARINA CLAUS CARDOSO 

MICHELLE DE PAULA SANTOS 

Dia – 17/07/2018 – Terça-feira 

Nome 
RENATA DOS SANTOS VIEIRA 

SARA BORÉM SFREDO 

SIMONE FRANÇA GUABIROBA 

VÂNIA LÚCIA FERREIRA DINIZ 

                                                                                               (31) 99764-4000                                                                     
comunica.nossabh@gmail.com 

 

bairro São Lucas, Belo 

DENISE APARECIDA OLIVEIRA PIMENTA 



                                                                                               

 

O Movimento Nossa BH vem a público divulgar o resultado FINAL do processo seletivo 

para vaga de Mobilizadora Social.

Foram 90 candidatas inscritas

particularmente difícil para a seleção de a

qualidade das candidatas entrevista

Na impossibilidade de se abrir mais uma vaga

adequa às características específicas da

seguinte candidata foi selecionada:

 

LUANA SILVA COSTA 

 

Gostaríamos de agradecer a toda

processo de entrevista, por disponibilizarem seu tempo conosco e esperamos que 

esses contatos sejam frutíferos para futuras oportunidades.
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ossa BH vem a público divulgar o resultado FINAL do processo seletivo 

para vaga de Mobilizadora Social. 

Foram 90 candidatas inscritas e 14 selecionadas para entrevista, essa etapa final foi 

particularmente difícil para a seleção de apenas uma pessoa, justamente em razão da 

entrevistadas.  

de se abrir mais uma vaga, tivemos que optar por um perfil que se 

s características específicas da vaga e aos fluxos de trabalho do Nossa BH

seguinte candidata foi selecionada: 

Gostaríamos de agradecer a todas candidatas, em especial as que participaram do 

processo de entrevista, por disponibilizarem seu tempo conosco e esperamos que 

esses contatos sejam frutíferos para futuras oportunidades. 
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