
 

 

Associação de Estudantes Universitários de Altinópolis 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA UMA VAGA DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EDITAL – Associação De Estudantes Universitários de Altinópolis – 14 de 

Abril de 2016 

 

Associação de Estudantes Universitários de Altinópolis – realizará processo de 

recrutamento e seleção para UMA VAGA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 

mediante condições estabelecidas neste edital. 

1- Disposições preliminares: 

 O candidato aprovado será admitido na função-atividade, nos 

termos do artigo 19, inciso I da Lei Complementar nº 180, de 12 

de maio de 1978, e será regido pela Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).  

2- Inscrições: 

 O processo de recrutamento e seleção para UMA vaga disponível 

que será regida por este Edital e realizado pela Associação de 

Estudantes Universitários de Altinópolis - AEUA;  

 O processo de recrutamento e seleção é destinado para 

candidatos que concluíram o Ensino Médio, e o trabalho a ser 

desenvolvido será na cidade de Altinópolis-SP na sede desta 

Associação de Estudantes Universitários de Altinópolis - AEUA; 

 O candidato deverá fazer a inscrição na SEDE DA ASSOCIAÇÃO 

DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA 

PESSOALMENTE apresentando um Currículo Vitae na Rua: 

Renato Jardim, n º 459, SALA 1 – Altinópolis - SP CEP: 14.350-

000 no período de 15 de Abril de 2016 a 20 de Abril de 2016 

das 9hs ás 11hs da manhã e 13hs ás 16hs da tarde (exceto 

sábado e domingo) e também no dia 22 de Abril nos mesmos 

horários citados anteriormente. 

 O candidato que não entregar o currículo Vitae no ato de sua 

inscrição será automaticamente desclassificado do processo 

seletivo. 

 

 

 

 

 



 

 

3-O processo de recrutamento e seleção será composto por TRÊS etapas: 

 

 Prova Objetiva com 30 questões: 15 de português, 10 de raciocínio 

lógico e 5 de informática – ELIMINATÓRIA – necessário ter pontuação 

igual ou superior a 60%; 

 

 Análise de Currículos; 

 

 Dinâmica e entrevista psicológica - CLASSIFICATÓRIA; 

 

4. Aplicação da prova Objetiva: 

 

DATA: 23/04/2016 - (sábado) 

HORÁRIO: 14hs 

Local da prova: Escola Coronel Joaquim da Cunha 

O tempo de duração da prova será de DUAS HORAS. 

 Comparecer no local e horário acima citado com antecedência mínima 

de 30 minutos, será eliminado da prova objetiva o candidato que 

comparecer após o horário permitido; Indispensável a apresentação de 

documento com foto no dia da avaliação. Obrigatório levar caneta. 

Função-Atividade: 

Função-Atividade: Auxiliar Administrativo 

Jornada de trabalho: 44 horas semanais 

Número de vagas: UMA vaga 

Vencimentos:  

 Salário Bruto: R$ 1.140,00 

 Salário Líquido: R$ 1048,80 

Perfil profissional desejado (características e habilidades): 

 Iniciativa, responsabilidade, Dinamismo no desenvolvimento das tarefas; 

Assertividade nas resoluções; Trabalhar em equipe; Comprometimento; 

Pró Atividade; Domínio de Pacote Office. 


