
 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
 
 

COMUNICADO 
 
Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo de seleção de estagiários o Centro de 
Integração Empresa Escola (CIEE) comunica que o e-mail para envio dos recursos foi ajustado: 

 
Onde se lê:  

2.5 O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 
SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, poderá 
solicitá-lo pelo e-mail eucanditato@ciee.org.br no período de 24 de outubro a 10 de 
novembro de 2019. 
 
5.2 Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da prova só serão aceitos 
no dia 03/12/2019, pelo e-mail eucanditato@ciee.org.br, conforme modelo constante no 
Anexo II deste Edital e que estará disponível para download no endereço eletrônico do 
CIEE www.ciee.org.br, no link do processo seletivo. 
 
5.3 Os recursos referentes ao resultado da primeira etapa, que será divulgado no 
endereço eletrônico do CIEE www.ciee.org.br, com data provável de 23/01/2020, só serão 
aceitos no dia 24/01/2020, pelo e-mail eucanditato@ciee.org.br. Após essa data não será 
aceito nenhum pedido de recurso. 
 
Leia-se:  

2.5 O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME 
SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome, poderá 
solicitá-lo pelo e-mail eucandidato@ciee.org.br no período de 24 de outubro a 10 de 
novembro de 2019. 
 

5.2 Os recursos referentes ao resultado preliminar do gabarito da prova só serão aceitos 
no dia 03/12/2019, pelo e-mail eucandidato@ciee.org.br, conforme modelo constante no 
Anexo II deste Edital e que estará disponível para download no endereço eletrônico do 
CIEE www.ciee.org.br, no link do processo seletivo. 
 

5.3 Os recursos referentes ao resultado da primeira etapa, que será divulgado no 
endereço eletrônico do CIEE www.ciee.org.br, com data provável de 23/01/2020, só serão 
aceitos no dia 24/01/2020, pelo e-mail eucandidato@ciee.org.br. Após essa data não será 
aceito nenhum pedido de recurso. 
 

 
 

Brasília, 02 de dezembro 2019. 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE 


