EDITAL Nº 01/2017, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO
SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO BOLSISTA DE RH
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Direção Acadêmica da FACULDADE MADRE THAÍS, mantida pela Sociedade
Educacional Sul Bahiana Ltda - SESB, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com a Lei n.º 9.394/96 de 20/12/1966, através do COLEGIADO DE RECURSOS
HUMANOS, torna público que está aberto o processo seletivo destinado a recrutar e
selecionar estagiário bolsita de RH, dentre os alunos do curso de TECNÓLOGO EM
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, desta mesma faculdade. O processo seletivo
será regido por este edital sob a responsabilidade do Colegiado de Tecnologia em
Gestão de Recursosa Humanos e o candidato aprovado neste processo seletivo será
convocado ao final do mesmo.

1 OBJETIVO GERAL
Este processo tem como objetivo selecionar estudante para atuar como
estagiário/bolsista, efetuando a manutenção do site de RH, desenvolvido pela
Faculdade, sendo reponsável pelo atendimento, inserção de informações e atualização
de dados.

2 REQUISITOS DO CANDIDATO
Para a candidatura, seguem os pré-requisitos descritos abaixo.
1.

Estar regularmrnte matriculado e cursando a graduação em Tecnólogo em

Gestão de Recursos Humanos, entre o primeiro e terceiro semestre especificamente.
2.

Ter domínio do pacote Office

3.

Habilidade em digitação

4.

Bom relacionamento interpessoal e capacidade de lidar com o público;

6.

Habilidade de comunicação oral e escrita, atenção a detalhes;

7.

Capacidade de aplicar os conhecimentos e compartilhar conhecimentos;

8.

Respeito aos valores, boa conduta profissional e ética;

9.

Proatividade;

10.

Capacidade de concentração E organização

11.

Não possuir bolsa ou estar vinculado ao FIES

3 VAGAS DISPONÍVEIS
1 vaga para estagiário/bolsista em RH

4 INSCRIÇÃO
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a vaga constantes o item 2. Os candidatos interessados em
participar da seleção deverão enviar a ficha de inscrição corretamente preenchida
seguindo o modelo disponível em ANEXO ÚNICO para a Coordenação de RH, e-mail
coordenacaoadmfmt@gmail.com a partir do dia 18 de setembro de 2017 até às 23:00
do dia 25 de setembro de 2017. O e-mail deve conter:
1. Assunto: PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO BOLSISTA DE RH;
2. Corpo do e-mail: Nome e Sobrenome do Candidato;
3. Ficha de inscrição anexada e devidamente preenchida.

5 ETAPAS DO PROCESSO
O Processo Seletivo será composto pelas seguintes etapas:
1. Recebimento de inscrições: esta etapa consistirá no período de recebimento de
inscrições via e-mail. Essa fase não é classificatória e tampouco eliminatória.
2. Avaliação do Currículo Acadêmico: entre os dias 26/09 02/10 de 2017, será
realizada uma avaliação de notas para o preenchimento da vaga, com o objetivo
de identificar nos candidatos zonas de interlocução no que se refere a valores,
competências, sendo esta etapa Classificatória.
3. Entrevista: entre os dias 04 a 06 de outubro de 2017, serão realizadas
entrevistas individuais com o objetivo de conhecer melhor o candidato, sendo
esta etapa eliminatória. Poderá ainda haver a aplicação de teste eliminatório.
4. Resultado: O resultado será divulgado no dia 10 de outubro de 2017, na
Faculdade Madre Thaís e por e-mail aos candidatos selecionados.

6 REMUNERAÇÃO
O candidato selecionado terá bolsa integral (100%) de estudos para
cumprimento de 06 horas de trabalho.

7 DÚVIDAS
Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processo, requisitos de participação,
entre outros, os candidatos devem contatar o Colegiado de Tecnologia em Gestão de
Recurso Humanos

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. O colegiado poderá fazer alterações neste Edital. Ao inscrever-se na seleção, o
candidato estará aceitando as normas estabelecidas neste Edital;
2. Cabe ao candidato a responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os
atos e comunicados referentes a este processo seletivo divulgados na internet
por meio do endereço eletrônico da Faculdade.
3. Participar deste Processo Seletivo não implica obrigatoriedade na admissão do
candidato, cabendo ao Colegiado avaliar a oportunidade de aproveitamento;
4. Participar deste Processo Seletivo implica na aceitação das normas contidas
neste edital, e em eventuais comunicados divulgados na internet;

Os casos omissos no presente edital deverão ser julgados pela comissão de seleção.

Ilhéus, 18 de setembro de 2017.

______________________________
TATIANA A. ROCHA BARCELOS
Diretora Acadêmica da FMT

______________________________
ELBA KARLA LEÃO SILVA
Coordenadora de Administração e RH

ANEXO ÚNICO
EDITAL Nº 01/2017, REFERENTE A ABERTURA DE PROCESSO
SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO BOLSISTA DE RH.

Nome*
Curso*
Semestre*
Sexo

( ) Masculino

Telefone*

( ) Feminino

E-mail*

Data de Nascimento
Endereço
Bairro
Cidade
(*) OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DESTES CAMPOS.
ANEXAR O CURRÍCULO VITAE A ESTA FICHA

