
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSITENTE 
ADMINISTRATIVO 

 
EDITAL N° 02, DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

 
 
A FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS EXATAS E DA SAUDE DO PIAUI – 
FAHESP/IESVAP, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas 
relativas à realização de Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos 
visando atender a necessidade de contratação de um assistente administrativo 
(a) para o setor de comunicação e marketing FAHESP/IESVAP. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1: Ensino Médio Completo, curso em designer photoshop e corel draw, experiência 
em atendimento ao público; criação visual de sites, blogs, banners para internet, 
edição de vídeos; manuseio de máquina digital para fotografias e cobertura de 
eventos; digitação de documentos e comunicados, captação de alunos, coleta de 
leads, participação em reuniões de vários setores, sempre que solicitado, ser criativo 
e inovador.  
  
2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  
2.1. Período das inscrições: 23 a 24/03/2021  
2.1.1.Formulário de inscrição eletrônica acesse o link 
(https://forms.app/form/6047ca543915a45ab8e00ba9) ou pelo QRCODE abaixo 

 
 
3.0 DAS VAGAS 
3.1.  1 (uma) vaga 
 
4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
4.1 Inscrição por meio eletrônico e Envio do currículo na própria ficha   
4.2 Análise de currículo (de caráter eliminatório).  
4.2.1. O candidato receberá notificação de que foi selecionado ou pelo contato 
informado ou por e-mail. 
4.3. Prova prática com o coordenador de marketing no dia 29 e 30/03/2021 (de 
caráter eliminatório). 
4.4 Entrevista com o candidato (de caráter eliminatório).  

https://forms.app/form/6047ca543915a45ab8e00ba9


 

 
 
 

4.4.1. O candidato selecionado recebera um link para a entrevista por meio da 
plataforma zoom.  
4.4.2. A entrevista será dia 31/03/2021, a partir das 08h 30min às 17:00h de acordo 
com número de inscrição protocolado no prédio da FAHESP/IESVAP.  
 
5.0. BENEFÍCIOS E JORNADA DE TRABALHO 
5.1. Salário, vale alimentação ou refeição e Plano de Saúde. 
5.2. Horário de trabalho: segunda a sábado 
5.3 Carga Horaria: 44 H/Semanais 
  
6. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
6.1. O (A) candidato (a) aprovado(a) no Processo Seletivo será contratado no dia 05 
de Abril de 2021.  
 
7. DO RESULTANO FINAL  
O resultado do processo seletivo será divulgado no site da instituição no dia 
01/04/2021.  
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  
8.1. Link de formulário eletrônico em anexo ao edital.  
8.2. Para se candidatar a vaga o candidato deverá preencher os requisitos previstos 
no item 1.1. desse edital. 
  

 
 

Parnaíba-PI, 22 de março de 2021. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


