RESULTADO DOS RECURSOS DA ANÁLISE CURRICULAR
Edital SP-006/2018
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, O RESULTADO DOS
RECURSOS do Processo Seletivo para provimento de 05 (CINCO vagas) vagas para os cargos de administrativos, a serem lotados de acordo
com Anexo I, destinado à contratação de funcionários, em regime Celetista, conforme instrumentos legais e mediante as condições
estabelecidas no Edital.
COTEC PIRES DO RIO
CIDADE: PIRES DO RIO
Nº
DA
VAGA

01

CARGO

Coordenador
de COTECS

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E
REQUISITOS

Realizar a gestão do ensino e o
processo de aprendizagem nas
COTECS, bem como os resultados do
desempenho dos alunos; Assumir o
Curso Superior com
trabalho de formação continuada, a
experiência
partir do diagnóstico dos saberes
comprovada em
dos professores para garantir
Educação Profissional
situações de estudo e de reflexão
em atividades
sobre a prática pedagógica,
diretamente ligadas à
coordenando Projetos que
Gestão Escolar e, ou
estimulem os professores a
coordenação de
investirem em seu desenvolvimento Projetos Pedagógicos.
profissional; Assegurar e gerir a
Experiência
participação ativa de todos os
comprovada em
professores do segmento nível
arranjo produtivo
objeto da coordenação, garantindo
local.
a realização de um trabalho
produtivo e integrador; Divulgar
práticas inovadoras, incentivando o

QUANT.
VAGAS*

1

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

40

TURNO

R$
SALÁRIO
BASE

matutino
e ou
vespertin 3.940,00
o e ou
noturno

CANDIDATO

RESULTADO

Ciro Miguel Labrada Silva

Deferido

uso dos recursos tecnológicos
disponíveis.

COTEC CALDAS NOVAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS PROFESSOR ANTONIO SALLES
CATALÃO

04

Auxiliar DE
LABORATÓRIO

Operar máquina Audaces e
enfestadeira, auxiliar nos cortes e
enfestos

Ensino Médio
completo com
conhecimento em
modelagem e corte.

1

40h

matutino
vespertin
o
Noturno

1.350,00
Eliane Leão

Indeferido.
Documentação
apresentada
não comprova
requisitos
solicitados.

*1:. Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto
n.5.296/2004, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências deste instrumento

Goiânia, 12 de março de 2018.

