
 

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE 

SEGURANÇA 

 

EDITAL No 09, DE 28 DE JUNHO DE 2022 

 

 

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 agente de segurança para a 

trabalhar na portaria e vigilância da FAHESP/IESVAP.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 Experiência na área específica;  

 Noções básicas de informática. 

 Organização - organização diária do ambiente 

 Dinamismo – ser dinâmico, olhar o processo de modo geral e não apenas o 

que lhe é conferido.  

 Administração do Tempo – desempenhar as demandas de rotina, dentro do 

horário de trabalho, otimizando tempo.  

 Comunicação – ter excelente comunicação com os colegas de trabalho 

interno e externo.  

 Colaboração e Proatividade – ser colaborativo com os colegas. Estar sempre 

pronto a contribuir no a mais quando for preciso.  

 Criatividade – ser criativo, contribuindo com desenvolvimento e melhoria do 

ambiente e da rotina diária.  

 Resolução de Problemas – Ser resolutivo, ter iniciativa.  

 Senso de responsabilidade e ética profissional. 

  

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

  

2.1. Período das inscrições: 04 a 06/07/2022  

2.1.1. As inscrições serão realizadas pelo link abaixo com preenchimento dos dados 

e envio do currículo. 

 

 

 



 

3.0 DAS VAGAS 

 

3.1.  1 (uma) vaga 

 

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

  

4.1 Análise e seleção de currículo  

4.2 O candidato (a) selecionado (a) receberá um e-mail com o horário da entrevista 

no dia 07/07/2022 

4.3 A entrevista será dia 08/07/2022, a partir das 14h 30 min na sala de reuniões no 

prédio da FAHESP/IESVAP.  

 

5.0. BENEFÍCIOS e JORNADA DE TRABALHO 

5.1. Vale alimentação ou refeição e Plano de Saúde. 

5.2. Horário de trabalho: segunda a sábado 

5.3 Carga Horaria: 12/36 hrs 

  

6. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

 

6.1. O (A) candidato (a) aprovado (a) no Processo Seletivo será contratado de forma 

imediata.  

 

7. DO RESULTANO FINAL  

  

O resultado do processo seletivo será divulgado no site da instituição no dia 

09/07/2022.  

 

 

Parnaíba, 28/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

José Francisco Pereira de Castro 

Diretor Geral 


