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RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DA OFICINA DE PALEOGRAFIA 

“LEITURA E TRANSCRIÇÃO (séc. XVI ao XIX)”  

O Núcleo de Ação Educativa do Arquivo Público do Estado de São Paulo torna 

pública a relação dos candidatos convocados em 2ª chamada para a oficina “Paleografia 

– leitura e transcrição de documentos (séc. XVI ao XIX)” e informa que:  

1. A seleção seguiu os critérios informados no edital de abertura das inscrições. 

2. Os candidatos selecionados, da lista de espera, deverão encaminhar nos dia 19 e 20 

de março de 2019 para o e-mail “acaoeducativa@arquivoestado.sp.gov.br”: 

2.1. CARTA DE COMPROMETIMENTO (jpeg ou pdf anexo I) confirmatória do interesse 

pelo curso e da disponibilidade para o comparecimento nos dias do curso (o link poderá 

ser encontrado na lista de selecionados), indicado no campo “assunto” a expressão 

“MATRÍCULA – PALEOGRAFIA”. 

2.2 COMPROVANTE DO VÍNCULO INSTITUCIONAL que será: 

a) Para os profissionais (Privados e Públicos), declaração da chefia imediata contendo o 

cargo, as atividades exercidas e o tempo de vínculo profissional com a instituição 

informada no ato da inscrição; 

b) Para os profissionais do Arquivo Público do Estado de São Paulo, declaração da chefia 

imediata contendo o cargo, as atividades exercidas e o tempo de vínculo profissional com 

a instituição; 

 c) Para os graduandos, declaração da instituição de ensino superior, ou comprovante de 

matrícula, ou histórico escolar atualizado “assunto” a expressão “MATRÍCULA – 

PALEOGRAFIA”. 

3. O não encaminhamento da documentação nas datas previstas para as respectivas 

chamadas “item 2” implicará na desclassificação do candidato e na disponibilização de 

sua vaga para os selecionados em lista de espera. 

4. Os candidatos que encaminharem documentação adequadamente receberão um e-

mail de resposta, assinado por um servidor do Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

confirmando o recebimento da documentação. Caso o candidato não receba esse e-mail, 

ele deve entrar em contato com o Núcleo de Ação Educativa via e-mail ou telefone. 

 

Nº Nome 

1 Valeria Santiago Gomes 

2 Adriely Gogora dos Santos 

3 Thomáz Fortunato 

4 Edezilda Regina Sales Alves 

5 Ryan Araujo de Paula 

6 Beatriz Nowicki Galera 

7 Antônio Mário David Siqueira Ferreira 

8 Andrea Cristina Ribeiro Minare 
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9 Débora Cristina Santos da Silva 

10 Maria Florismar Lima Sobrinho 

11 Bruna Caroline da Silva Dourado 

12 Ana Paula de Souza 

13 Isabela Rodrigues de Souza 

14 Sarah Dume 
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ANEXO I 

Carta de comprometimento 

 

 

 

Eu ____________________________________________________ portador (a) do 

R.G__________________ e do CPF___________________, da instituição 

_______________________________________________________, confirmo a minha 

participação na Oficina Técnica “Paleografia: leitura e transcrição de documentos (séc. XVI 

ao XIX)”, que será realizada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, de___ a ___ de 

_____________ de 2019, me comprometendo a permanecer e participar das atividades 

propostas. 

DECLARO para todos os fins que as informações aqui prestadas são verdadeiras e 

completas.  Estou ciente de todas as condições estipuladas no edital e, se, a qualquer momento, 

for constatada divergência entre os dados aqui fornecidos e a minha situação real, poderei ter 

minha inscrição na Oficina Técnica sumariamente cancelada. Declaro, ainda, que serei 

responsável pelas despesas de hospedagem e alimentação. 

 

 

 

São Paulo ____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do candidato 


