
Marcondes Gonzaga do Couto Aires 2º

Benedito Agostinho da Silva Neto 3°

Larissa Luana Gonçalves Silva 4°

Aline Graziele Rezende 5°

Quaisquer outras informações que se fizerem necessárias poderão ser obtidas no Departamento de de Recursos Humanos , através do 

telefone (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. 

Departamento de Recursos Humanos

Goiânia, 11 de janeiro de 2019.

Comissão do Processo de Seleção de Pessoas

2ª CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO EDITAL SP-001/2018

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   001/2018, 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.

Assistente 

Administrativo

Ensino fundametal completo. Curso 

básico de Excel. Curso de Compras, 

processamento de pedido e controle 

de estoques. Com experiência 

comprovada na função.
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CLASSIFICAÇÃOCARGO FORMAÇÃO E REQUISITOS

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL

CANDIDATO


