FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO - FUNAM
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Telefone: (38) 3743-9358
E-mail: rh@funam.com.br / www.facfunam.edu.br
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
A Fundação Educacional Alto Médio São Francisco – FUNAM torna pública a abertura do Processo Seletivo para o preenchimento de 01(uma)
vaga de Assistente Administrativo, 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 para o e-mail
rh@funam.com.br ou entregar pessoalmente na sede da FUNAM (Avenida Jefferson Gitirana, 1.422 – Cícero Passos) até o dia 16/04/2019,
com o assunto “ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 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 Sexta nos turnos manhã e
noite e aos Sábados de 08h às 12h.
III – Atividades
Fazer contato com empresas para fechamento de convênios; analisar, realizar, atualizar cadastros; atender ao público interno e externo;
receber e conferir documentos procedentes das empresas, como: convênios, termos de estágio, termos de compromisso, minutas, entre
outros. Auxiliar os alunos no correto preenchimento dos dados referentes a estágios; Organizar convênios; protocolar encaminhamento de
estágios.
IV – Prazo de contrato
A contratação será pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogável por mais 45 dias e, consequentemente, por tempo
indeterminado.
V – Condições para Participar





Ensino Superior – graduado ou em curso (ADMINISTRAÇÃO ou área afim)
Experiência na área de convênio e contratos (desejável)
Flexibilidade de horário
Transporte próprio

Obs.: As pessoas portadoras de deficiências, que preenchem os requisitos anteriores e não são impedidas de exercer as atividades da função,
participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos.
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, informática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais;
Redação;
Entrevistas.
Pirapora, 10 de abril de 2019.
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