
 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

EDITAL No 04, DE 11 DE AGOSTO DE 2021. 

 

A FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS EXATAS E DA SAUDE DO PIAUI – 

FAHESP/IESVAP abre 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 a secretaria acadêmica da 

FAHESP/IESVAP.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 Habilidade com ferramentas de tecnologia - facilidade com informática, 

conhecimento de linguagem virtual, habilidades com Word, Excel, PowerPoint 

e outros.  

 Capacidade de Concentração - trabalhar de forma concentrada mesmo em 

meio à outros colaboradores que possam estar em atendimento.  

 Organização - organização diária do ambiente e ferramenta de trabalho  

 Autonomia – tenha iniciativa e segurança para tomar decisão quando for o 

caso.  

 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 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.  

 Pensamento Crítico – Estar sempre atento com a movimentação da rotina no 

setor, sugerindo melhorarias.  

 Resolução de Problemas – Ser resolutivo, ter iniciativa.  

 Senso de responsabilidade e ética  

  

2. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

  

2.1. Período das inscrições: 12 a 13/08/2021  



 
 
 
2.1.1. As inscrições serão realizadas através de formulário em anexo no link abaixo 

junto com o currículo https://my.forms.app/form/61144b37a3f6e60d51226650  

 

3.0 DAS VAGAS 

 

3.1.  1 (uma) vaga 

 

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO  

  

4.1 Análise de currículo, de caráter eliminatório 

4.2 Entrevista com o candidato, de caráter eliminatório 

4.2. O candidato(a) selecionado (a) receberá um e-mail no dia 16/08/2021 com o 

horário da entrevista na IES.   

4.2.2 A entrevista será dia 17/08/2021, a partir das 08h 30min na sala de reuniões da 

IES. 

 

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: 44 H/Semanais 

  

6. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

6.1. O (A) candidato (a) aprovado(a) no Processo Seletivo será contratado em Agosto 

de 2021.  

7. DO RESULTANO FINAL  

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

18/08/2021.  

 

Parnaíba-PI, 11 de Agosto de 2021. 

  

https://my.forms.app/form/61144b37a3f6e60d51226650

