ERRATA 01_ EDITAL SP 004/2017
O Departamento de Recursos Humanos, por meio da Comissão do Processo de Seleção de
Pessoas, do Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia, qualificada como Organização
Social pelo Decreto n. 8600, de 15 de março de 2016, no uso das atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, a abertura de Processo Seletivo para provimento de 15 (quinze)
vagas para profissionais de nível fundamental e médio, para o quadro de pessoal a ser lotados de
acordo com o quadro do Anexo I, destinado à contratação de funcionários, em regime Celetista,
conforme instrumentos legais e mediante as condições estabelecidas no Edital.
O departamento de Recursos Humanos, do Instituto Reger de Educação, Cultura e Tecnologia,
qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8600, de 15 de março de 2016, no uso das
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, Errata 01, do Edital de Processo
Seletivo 004/2017, onde altera o ANEXO I, itens 04 e 05, e passa a vigorar o seguinte anexo:
ANEXO I
ANÁLISE CURRICULAR – COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS

CONTÍNUO
04

Executa pagamentos,
serviços em cartórios,
compra e busca de
materiais conforme
demanda
apresentada. Atendimento
interno e externo
Controle de arquivo e
documentos, digitalização
de documentos e auxiliar
no setor compras.

RECEPCIONISTA

05

Realiza o atendimento ao
cliente, presta informações
e recebe visitantes para
encaminhamento aos
funcionários da empresa.
Recebe e processa
correspondências
recebidas, agenda reuniões
e anota solicitações de
clientes.

Experiência
comprovada no
cargo, de no mínimo
06 meses.
Cursos FIC: básico
Ensino
de Almoxarife, Curso
Médio
FIC gestão de
completo
estoque e Curso FIC
informática,
compromisso e
pontualidade.

Ensino
Médio
completo

Experiência
comprovada no
cargo, de no mínimo
06 meses.
Curso FIC:
Informática,
Curso FIC Qualidade
no atendimento e
Curso FIC
oratória/ou arte de
falar em público,
compromisso e
pontualidade.

01

40h

Matutino e
vespertino

1.070,00

01

40h

Matutino e
vespertino

1.600,00
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