
11

Assessor 

Administrativ

o

Assessoramento das atividades desenvolvidas na Instituição.   

auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no 

controle de gestão financeira, administração, organização de 

arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre 

outras atividades.

Ensino Médio Completo com conceitos básicos de 

Computação e domínio de Pacote Office. 

Comprovar experiência profissional na docência.

40
Ludmilla Resende Medeiros 

Montes
1º

13
Secretária(o) 

N1

Atuar na recepção, controle de agenda e dos compromissos do 

administrativo, planejamento de viagens, despacho e conferência 

de documentos, organização de arquivos, auxiliar no 

desenvolvimento da organização geral. Acompanhamento e 

preparação de reuniões.

Ensino Médio Completo com conceitos básicos de 

Computação e domínio de Pacote Office. 

Comprovar experiência profissional na área.

40 Angela Pereira Borges 1º

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL

CANDIDATO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001

PROCESSO SELETIVO EDITAL SP-004/2018

O Departamento de Recursos Humanos do CENTEDUC – Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8624/2016, CONVOCA os candidatos abaixo, 

aprovados no Processo Seletivo nº 004/2018, para comparecer na unidade na qual foi aprovado (COTEC'S no seu referido ITEGO) ou na Unidade Gestora no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a 

convocação,  em horário comercial (08:00 às 17:00), munidos dos documentos discriminados  na  FICHA DE CADASTRO E-SOCIAL (Item 81), juntamente com a FICHA devidamente preenchida, disponíveis no 

site www.centeduc.com.br/processoseletivo, para a contratação de funcionários, em Regime Celetista, conforme item 10 do Edital e mediante as condições estabelecidas no Edital.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIÁS LUIZ HUMBERTO DE MENEZES

CIDADES: SANTA HELENA DE GOIÁS

CLASSIFICAÇÃ

O

Nº DA 

VAGA



17
Secretária(o) 

N1

Atuar na recepção, controle de agenda e dos compromissos do 

administrativo, planejamento de viagens, despacho e conferência 

de documentos, organização de arquivos, auxiliar no 

desenvolvimento da organização geral. Acompanhamento e 

preparação de reuniões.

Ensino Médio Completo com conceitos básicos de 

Computação e domínio de Pacote Office. 

Comprovar experiência profissional na área.

40 Lucivane Agostino da Silva 1º

22
Secretária(o) 

N1

Atuar na recepção, controle de agenda e dos compromissos do 

administrativo, planejamento de viagens, despacho e conferência 

de documentos, organização de arquivos, auxiliar no 

desenvolvimento da organização geral. Acompanhamento e 

preparação de reuniões.

Ensino Médio Completo com conceitos básicos de 

Computação e domínio de Pacote Office. 

Comprovar experiência profissional na área.

40 Fabio Lopes de Oliveira 1º

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIÁS SEBASTIÃO SIQUEIRA

CIDADES: GOIÂNIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIÁS JOSÉ LUIZ BITTENCOURT

CIDADE: GOIÂNIA

CANDIDATO SITUAÇÃO
Nº DA 

VAGA
CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL

Departamento de Recursos Humanos

Goiânia, 11 de janeiro de 2019.

Comissão do Processo de Seleção de Pessoas 

Quaisquer outras informações que se fizerem necessárias poderão ser obtidas no Departamento de de Recursos Humanos , atravé do telefones (62) 3624-0264.

Os convocados devem comparecer na Clínica Cem, localizada na Rua 86 esq. com Rua 110 n° 596 Setor Sul,  para fazer o exame médico admissional nos dias 14/01/19 a partir das 14h, dia 15/01/19 a partir das 

14h ou dia 16/01/19 a partir das 09h ou a partir das 14h. O exame médico é realizado por ordem de chegada podendo chegar no máximo até as 09h30 ou 14h30.

O não comparecimento no prazo estipulado ou a não apresentação de todos os documentos discriminados na Relação de Documentos Obrigatórios para Admissão , implicará na desistência do candidato ao 

direito à vaga (eliminação do candidato), conforme previsto no  Edital. 

Nº DA 

VAGA
CARGO SITUAÇÃOATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL

CANDIDATO


