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RESULTADO FINAL 

Edital SP-002/2019 

O Departamento de Recursos Humanos do CENTEDUC – Centro de Soluções em Tecnologia e Educação, qualificada como Organização Social 

pelo Decreto n. 8624/2016, no uso das atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO FINAL do Processo 

Seletivo para provimento e preenchimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos Administrativos, de acordo com Anexo I, destinado à 

contratação de funcionários, em regime Celetista, conforme instrumentos legais e mediante as condições estabelecidas no Edital. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS JOSÉ LUIZ BITTENCOURT 

CIDADE: GOIÂNIA 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

1 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

ALLAN DA COSTA RAMALHO 88 1º 

ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES 81 2º 

NARA LUDIMILA OLIVEIRA BELTRAO 75 3º 

DAYANE DE JESUS PEREIRA 70 4º 

ESCLEIDE GOMES CABRAL 63 5º 

2 
Assistente 

Administrativo 

Auxiliar nas atividades da área 
administrativa, realizando a organização 
de documentos, atendimento ao público 

em geral, realizar matrículas, 
agendamento de reuniões, realizar 

visitas, bem como auxiliar em demais 
atividades que contribuam para o bom 

funcionamento da Instituição. Ter 
disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens. 

Cursando curso superior em Administração 
de Empresas ou áreas afins. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

ADRIANA DE SOUZA NACCOR 109 1º 

TAYNARA ALVES GODOY 84 2º 

MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS 82 3º 

MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA PORTO 72 4º 

ANDRE ROCHA DA SILVA 70 5º 
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3 
Assistente 

Pedagógico 

Dar Assistência ao Coordenador 
Pedagógico nas diversas atividades que 
compreende a execução, planejamento, 
supervisão, monitoramento e execução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cursando curso superior, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

GLEYDSON VIEIRA DA SILVA 98 1º 

LAUDIMARA DE AGUIAR FERREIRA 80 2º 

ELISANGELA OLIVEIRA FLORENTINO 79 3º 

4 
Assessor 

Pedagógico 

Assessorar o Coordenador de 
Ensino/Pedagógico nas diversas 

atividades que compreende a execução, 
planejamento, supervisão, 

monitoramento e execução do processo 
ensino-aprendizagem.  

Curso superior completo, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

RICARDO ANDRÉ NAKA 101 1º 

BRUNA BEATRIZ SILVA 73 2º 

5 
Auxiliar de 
Biblioteca 

Auxiliar nas atividades da biblioteca. 
Controlar e selecionar o recebimento do 
material bibliográfico. Efetuar o preparo 

físico do material bibliográfico. Auxiliar na 
elaboração de murais, folhetos, cartazes, 

manuais, painéis e na preparação de 
feiras e/ou exposições. Pesquisar, 

preparar, organizar e atualizar base de 
dados do acervo, cadastrar clientes e 

usuários, realizar a manutenção de banco 
de dados. Realizar levantamentos 

bibliográficos, pesquisas de opinião e 
disseminação das informações. Realizar 
atividades administrativas de biblioteca. 

Atender e orientar os usuários sobre 
funcionamento, utilização de materiais, 
regulamento e recursos da unidade de 

informação, bem como divulgar material 
bibliográfico recebido. Controlar 

empréstimos, devoluções e reserva de 
materiais bibliográficos. Revisar o estado 

físico dos materiais devolvidos.  

Ensino Médio Completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
profissional e cursos na área. 

NAYARA BRAGA PEREIRA 76 1º 

FERNANDA AMANDA RODRIGUES VIEIRA 74 2º 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS LUIZ HUMBERTO DE MENEZES 

CIDADE: SANTA HELENA DE GOIÁS 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

6 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 

7 
Assistente 

Administrativo 

Auxiliar nas atividades da área 
administrativa, realizando a organização 
de documentos, atendimento ao público 

em geral, realizar matrículas, 
agendamento de reuniões, realizar 

visitas, bem como auxiliar em demais 
atividades que contribuam para o bom 

funcionamento da Instituição. Ter 
disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens. 

Cursando curso superior em Administração 
de Empresas ou áreas afins. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

MATEUS RODRIGUES FERREIRA 77 1º 

8 
Assistente 

Pedagógico 

Dar Assistência ao Coordenador 
Pedagógico nas diversas atividades que 
compreende a execução, planejamento, 
supervisão, monitoramento e execução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cursando curso superior, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

MÁRCIA DIVINA MATIAS ALEXANDRE GOMES 103 1º 

ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA 78 2º 

MAIARA SILVA DE ARAUJO 67 3º 

9 
Assessor 

Pedagógico 

Assessorar o Coordenador de 
Ensino/Pedagógico nas diversas 

atividades que compreende a execução, 
planejamento, supervisão, 

monitoramento e execução do processo 
ensino-aprendizagem. 

Curso superior completo, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 
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10 
Auxiliar de 
Biblioteca 

Auxiliar nas atividades da biblioteca. 
Controlar e selecionar o recebimento do 
material bibliográfico. Efetuar o preparo 

físico do material bibliográfico. Auxiliar na 
elaboração de murais, folhetos, cartazes, 

manuais, painéis e na preparação de 
feiras e/ou exposições. Pesquisar, 

preparar, organizar e atualizar base de 
dados do acervo, cadastrar clientes e 

usuários, realizar a manutenção de banco 
de dados. Realizar levantamentos 

bibliográficos, pesquisas de opinião e 
disseminação das informações. Realizar 
atividades administrativas de biblioteca. 

Atender e orientar os usuários sobre 
funcionamento, utilização de materiais, 
regulamento e recursos da unidade de 

informação, bem como divulgar material 
bibliográfico recebido. Controlar 

empréstimos, devoluções e reserva de 
materiais bibliográficos. Revisar o estado 

físico dos materiais devolvidos. 

Ensino Médio Completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
profissional e cursos na área. 

- - - 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS LUIZ RASSI 

CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

11 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

ADRIANA SILVA SANTANA 79 1º 
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12 
Assistente 

Administrativo 

Auxiliar nas atividades da área 
administrativa, realizando a organização 
de documentos, atendimento ao público 

em geral, realizar matrículas, 
agendamento de reuniões, realizar 

visitas, bem como auxiliar em demais 
atividades que contribuam para o bom 

funcionamento da Instituição. Ter 
disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens. 

Cursando curso superior em Administração 
de Empresas ou áreas afins. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

EMERSON GONCALVES DE SOUZA 89 1º 

THATIANA CRISTINE SILVA 85 2º 

ESTÉFANE DA SILVA LOPES 84 3º 

CLAUDINA NUNES PEREIRA NAKA 79 4º 

SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E SILVA 78 5º 

FABRICIO ALVES SILVA 74 6º 

GABRIELA FERNANDES GARRIDO SANTIAGO 61 7º 

13 
Assistente 

Pedagógico 

Dar Assistência ao Coordenador 
Pedagógico nas diversas atividades que 
compreende a execução, planejamento, 
supervisão, monitoramento e execução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cursando curso superior, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

ELIZABETH ALVES MOREIRA MACEDO 88 1º 

DAYANA TELES DE BARCELOS 75 2º 

14 
Assessor 

Pedagógico 

Assessorar o Coordenador de 
Ensino/Pedagógico nas diversas 

atividades que compreende a execução, 
planejamento, supervisão, 

monitoramento e execução do processo 
ensino-aprendizagem. 

Curso superior completo, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 

15 
Auxiliar de 
Biblioteca 

Auxiliar nas atividades da biblioteca. Controlar e 
selecionar o recebimento do material 

bibliográfico. Efetuar o preparo físico do material 
bibliográfico. Auxiliar na elaboração de murais, 

folhetos, cartazes, manuais, painéis e na 
preparação de feiras e/ou exposições. Pesquisar, 
preparar, organizar e atualizar base de dados do 
acervo, cadastrar clientes e usuários, realizar a 

manutenção de banco de dados. Realizar 
levantamentos bibliográficos, pesquisas de 

opinião e disseminação das informações. Realizar 
atividades administrativas de biblioteca. Atender 

e orientar os usuários sobre funcionamento, 
utilização de materiais, regulamento e recursos da 

unidade de informação, bem como divulgar 
material bibliográfico recebido. Controlar 

empréstimos, devoluções e reserva de materiais 
bibliográficos. Revisar o estado físico dos 

materiais devolvidos. 

Ensino Médio Completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
profissional e cursos na área. 

JUATAN TIAGO DA SILVA 67 1º 
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COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS ROTARY 

CIDADE: TRINDADE 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

16 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 

COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS IRMÃ SCHEILA 

CIDADE: TRINDADE 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

17 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 
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COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS CÉU DAS ARTES 

CIDADE: TRINDADE 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

18 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

THALLIANNE BORGES OLIVEIRA 80 1º 

MATHEUS AUGUSTO SOUZA RODRIGUES 79 2º 

COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GUAPÓ 

CIDADE: GUAPÓ 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

19 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

ELIZIA ALVES GOMES 79 1º 
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COLÉGIO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SUBPREFEITURA 

CIDADE: TRINDADE 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

20 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

FERNANDA FERREIRA DA SILVA CIRIACO 62 1º 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS SEBASTIÃO SIQUEIRA 

CIDADE: GOIÂNIA 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

21 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

NARAH NUBIA SILVA COSTA 101 1º 

TIAGO BORGES DA SILVA 94 2º 

FABIANA MEDEIROS DE SOUZA SANTOS 82 3º 

JAKELLYNE MYRELLI LIMA E SILVA 81 4º 

DIONES ALMEIDA COUTINHO 80 5º 

FRANCIENNE MENDES SILVEIRA RABELO 79 6º 

ELAINE JOSE DA SILVA 78 7º 

DERIVALDA SILVA LOPES OZÓRIO 76 8º 
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22 
Assistente 

Administrativo 

Auxiliar nas atividades da área 
administrativa, realizando a organização 
de documentos, atendimento ao público 

em geral, realizar matrículas, 
agendamento de reuniões, realizar 

visitas, bem como auxiliar em demais 
atividades que contribuam para o bom 

funcionamento da Instituição. Ter 
disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens. 

Cursando curso superior em Administração 
de Empresas ou áreas afins. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

KARLOS HENRIQUE ALENCAR BORGES 83 1º 

VANESSA SILVA AMBROSIO 69 2º 

23 
Assistente 

Pedagógico 

Dar Assistência ao Coordenador 
Pedagógico nas diversas atividades que 
compreende a execução, planejamento, 
supervisão, monitoramento e execução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cursando curso superior, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

SANDRA APARECIDA PAULINA DA SILVA 92 1º 

BRUNA FERREIRA DA SILVA 90 2º 

VALÉRIA CARDOSO GUIMARÃES 89 3º 

JULIENE DE FÁTIMA CONEGUNDES 78 4º 

24 
Assessor 

Pedagógico 

Assessorar o Coordenador de 
Ensino/Pedagógico nas diversas 

atividades que compreende a execução, 
planejamento, supervisão, 

monitoramento e execução do processo 
ensino-aprendizagem. 

Curso superior completo, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

ANDRE BARBOSA MENDES 82 1º 

ANNA PAULLA SILVA 65 2º 
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25 
Auxiliar de 
Biblioteca 

Auxiliar nas atividades da biblioteca. 
Controlar e selecionar o recebimento do 
material bibliográfico. Efetuar o preparo 

físico do material bibliográfico. Auxiliar na 
elaboração de murais, folhetos, cartazes, 

manuais, painéis e na preparação de 
feiras e/ou exposições. Pesquisar, 

preparar, organizar e atualizar base de 
dados do acervo, cadastrar clientes e 

usuários, realizar a manutenção de banco 
de dados. Realizar levantamentos 

bibliográficos, pesquisas de opinião e 
disseminação das informações. Realizar 
atividades administrativas de biblioteca. 

Atender e orientar os usuários sobre 
funcionamento, utilização de materiais, 
regulamento e recursos da unidade de 

informação, bem como divulgar material 
bibliográfico recebido. Controlar 

empréstimos, devoluções e reserva de 
materiais bibliográficos. Revisar o estado 

físico dos materiais devolvidos. 

Ensino Médio Completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
profissional e cursos na área. 

GRAZIELY MARIA VENEZIANI 58 1º 

26 
Psicólogo(a) 

Escolar 

Gerenciar as atividades da CPA (Comissão 
Prévia de Avaliação), Censo Escolar, 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes) e o Atendimento 

psicológico aos alunos do Curso – NAP 
(Núcleo de Apoio Psicológico).  

Graduação em Psicologia com CRP ativo. 
Estar cursando ou possuir especialização 
em psicologia escolar, psicopedagogia ou 
áreas afins. Desejável possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office.  Desejável ter experiência na área 
educacional superior, psicologia escolar e 

psicologia clínica. 

ALESSANDRA GIOVANUCIO NUNES 102 1º 

LÍGIA BOU KARIM FONSECA 101 2º 

JHENNIFER DAYANE FERREIRA MATIAS 88 3º 

SARA PERES COSTA 80 4º 
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27 
Secretário(a) 
Acadêmico(a) 

Responsável por atuar na gestão de 
registros e documentos escolares, 
auxiliando toda a gestão do nível 

superior. Operacionaliza processos de 
matrícula e transferência de estudantes, 
de organização de turmas e de registros 

do histórico escolar dos estudantes. 

Graduação em qualquer área. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável possuir 
experiência profissional com secretaria 

acadêmica de nível superior. 

ANNA CAROLINA DE CARVALHO 96 1º 

LUDMILA PINHEIRO FONTES 85 2º 

MARCOS ANTONIO PEREIRA CARNEIRO FILHO 82 3º 

DILVANETE FRANÇA MACHADO 78 4º 

RICARDO CARNEIRO DE SANTANA 69 5º 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS PADRE ANTÔNIO VÉRMEY 

CIDADE: PALMEIRAS DE GOIÁS 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

28 
Auxiliar 

Administrativo 

Auxiliar nas rotinas administrativas da 
unidade, realizar atendimento aos alunos 

e professores, arquivar documentos, 
controlar materiais e equipamentos 

utilizados em sala de aula, acompanhar 
alunos nas dependências da instituição, 

bem como auxiliar nas demais atividades 
da área. 

Ensino médio completo. Possuir curso com 
conceitos básicos de Computação e Pacote 

Office. Desejável possuir experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 

29 
Assistente 

Administrativo 

Auxiliar nas atividades da área 
administrativa, realizando a organização 
de documentos, atendimento ao público 

em geral, realizar matrículas, 
agendamento de reuniões, realizar 

visitas, bem como auxiliar em demais 
atividades que contribuam para o bom 

funcionamento da Instituição. Ter 
disponibilidade de horário e 
disponibilidade para viagens. 

Cursando curso superior em Administração 
de Empresas ou áreas afins. Possuir curso 
com conceitos básicos de Computação e 

Pacote Office. Desejável experiência 
mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 
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30 
Assistente 

Pedagógico 

Dar Assistência ao Coordenador 
Pedagógico nas diversas atividades que 
compreende a execução, planejamento, 
supervisão, monitoramento e execução 

do processo ensino-aprendizagem. 

Cursando curso superior, licenciatura plena 
em qualquer área. Possuir curso com 

conceitos básicos de Computação e Pacote 
Office. Desejável possuir experiência 

mínima profissional na área de 6 meses. 

- - - 

31 
Assessor 

Pedagógico 

Assessorar o Coordenador de 
Ensino/Pedagógico nas diversas 

atividades que compreende a execução, 
planejamento, supervisão, 

monitoramento e execução do processo 
ensino-aprendizagem. 

Curso superior completo com licenciatura 
plena. Desejável em Pedagogia. Possuir 

curso com conceitos básicos de 
Computação e Pacote Office. Desejável 
possuir experiência profissional na área. 

- - - 

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – UNIDADE GESTORA 

CIDADE: GOIÂNIA 

Nº DA 
VAGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

32 
Assistente de 
Web Desing 

Auxiliar na criação visual de páginas de 
sites, layout de banners e demais peças 

digitais, conforme diretrizes 
estabelecidas. Auxiliar na aplicação de 

testes de funcionamento nas criações de 
sites para corrigir eventuais problemas. 

Atualização do site da Instituição. 

Cursando curso superior, desejável na área 
de atuação. Desejável curso de 

Webmaster, Adobe Photoshop e Adobe 
Illustrator. Desejável possuir experiência 

profissional na área de no mínimo 6 meses. 

- - - 

 

Goiânia, 26 de junho de 2019. 

 

Comissão do Processo de Seleção de Pessoas 

Departamento de Recursos Humanos 


