FACULDADE DE TECNOLOGIA ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FAC FUNAM
DIRETORIA ACADÊMICA/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Telefone: (38) 3743-9350
E-mail: rh@funam.com.br / www.facfunam.edu.br
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2018
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
A Faculdade de Tecnologia Alto Médio São Francisco – FAC FUNAM torna pública a abertura do Processo Seletivo para o
preenchimento de 01(uma) vaga de Assistente de Recursos Humanos descrito nos itens abaixo:
I – Da Participação
Os (as) interessados (as) em participar do Processo Seletivo para o cargo em questão deverão enviar o seu currículo através do email rh@funam.com.br, até o dia 05/10/2018, com o assunto “ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS - FUNAM”.
II – Regime e Jornada de Trabalho
A função será preenchida sob o regime da CLT com carga horária semanal de 44 horas, no horário de Segunda a Sábado nos turnos
manhã e tarde e aos Sábados de 08h as 12h.
III – Atividades
Auxilio na administração de pessoal com recrutamento, seleção, treinamento, admissão, folha de pagamento, rescisão,
folha de ponto, benefícios, através de controle e apontamentos.
Conferir a folha de pagamento, atendimento aos funcionários, organização de arquivos, manter atualizado o cadastro de
funcionários, cuidar do subsistema de benefícios em atividade como: vale-transporte, auxílio alimentação, assistência
odontológica e saúde e atividades sociais, se responsabilizar pelo controle do registro de ponto (eletrônico) dos
empregados, fazer o fechamento e imputar para a folha de pagamento e para o sistema de banco de horas, realizar a
apuração de banco de horas e informar o saldo via relatório para os gestores, executar homologação de rescisão de
contrato, apoiando toda a área de administração de pessoal.
IV – Prazo de contrato
A contratação será pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogável por mais 45 (quarenta e cinco) dias e,
consequentemente, por tempo indeterminado.
V – Condições para Participar



Graduado em Administração de Empresas ou Recursos Humanos;
Experiência comprovada na área.

VI– Procedimento de Avaliação do Candidato
O processo seletivo será realizado em 04 (quatro) etapas:
1.
2.
3.
4.

Análise de currículos;
Provas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos;
Redação;
Entrevistas.
Pirapora, 01 de outubro de 2018.
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