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Edital nº 001/2019 

 A Diretoria Geral e a Central de Comunicação e Relacionamento da Faculdade 

Sena Aires publicam o Edital 001/2019 referente a seleção interna para o cargo de 

Assistente de Marketing. 

 

1. OBJETIVO 

1.1 Propiciar aos colaboradores do grupo Sena Aires a possiblidade de 

reenquadramento interno de acordo com suas competências, habilidades e ensejos; 

1.2 Promover o reconhecimento dos colaboradores; 

 

1.3 Escolher um colaborador com o perfil para o cargo de assistente de marketing. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

Inscrições  19 a 21/08/2019 

Homologação das 

Inscrições 22/08/2019 

Avalições escritas  23/08/2019  

Entrevistas  29.08.2019 

Resultados  02.09.2019 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

3.1 Suporte e atendimento a todos alunos de cursos online, para orientações de uso 

de plataforma de cursos. Interação em redes sociais (Linkedin, Facebook, Instagram 

e Youtube) de comentários e direct messages. Acompanhamento na Publicação e 

Gerenciamento de redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube), junto a 

equipe multidisciplinar. 
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Suporte a toda demanda de campanhas de vendas de cursos online e presencial: 

criação de links de vendas em plataformas, responsável pela comunicação e 

desenvolvimento de conteúdo para manter base de clientes aquecida.  

3.2 Carga horária: 8 horas (segunda a sexta) e sábados 4 horas 

 

3.3 Salário fixo + gratificação de função perfazendo um total de  R$ 1.530,00 (um 

mil quinhentos e trinta reais) 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições obedecerão ao critério do item 2 deste edital, DO CRONOGRAMA. 

 

4.2 Serão homologadas as inscrições que estiverem com os documentos 

comprobatórios coerentes com os pré-requisitos para a função, de acordo com as 

especificações na tabela a seguir, e em concordância com os subitens 4.3 e 4.4: 

 

Bloco Exigência mínima Status Pontuação 

01 Formação: Superior 

Incompleto cursando. 

(5 semestres) 

Administração, 

Marketing, Gestão de 

políticas ou Sociologia. 

1 cursando 

2 concluído 

02 

Experiência 

Profissional 

Área de atendimento 

ao público e 

administrativa. 

0,5 para cada ano 

comprovado. 

 

4.3 O processo de inscrição só será considerado caso a ficha cadastral, em anexo, 

venha preenchida com TODOS os dados e anexados os documentos 

comprobatórios, enviados dentro do prazo do cronograma conforme item 2 do 

presente Edital.  

 

4.4 As fichas cadastrais e os documentos devem ser encaminhados por meio do 

endereço portal.facesa.com.br/rh até a data 21.08.2019.  

http://portal.facesa.com.br/rh
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5. DO CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO 

5.1 Para pontuar no processo seletivo serão observados os seguintes critérios: 

a) Homologação da inscrição no processo seletivo, de acordo com o item 4. 

b) Das avaliações: 

01 Avaliação Excel Nota mínima 5 Máxima 10 

02 Avaliação Word Nota mínima 5 Máxima 10 

03 Avaliação PowerPoint Nota mínima 5 Máxima 10 

04 Avaliação Redação Nota mínima 5 Máxima 10 

 

c) Da entrevista – as três melhores pontuações farão parte da lista tríplice a 

concluírem o processo seletivo pela entrevista, que será realizada pela 

coordenadora do setor. O critério de escolha será análise de perfil. 

 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 A entrega, homologação da inscrição e avaliações, não garantem a participação 

da entrevista, neste sentido no caso da pontuação e aderência curricular não 

alcançar os pré-requisitos para aprovação, exclui de imediato o candidato.  

 

9.2 Mais informações: 

Departamento de Pessoal pelo e-mail dpvalparaiso@senaaires.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpvalparaiso@senaaires.com.br


Telefone: (61) 3627-4200  
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  

Setor de Chácaras Anhanguera  
Valparaíso de Goiás/GO  

CEP 72870-508  

 

 

 

 
FICHA CADASTRAL 

 
 
 

FOTO 3X4 COLORIDA 

Nome   

Curso    

Semestre     

Endereço   

Setor Atual   

Resumo porque quero a vaga. (no máximo 10 linhas em Arial 12) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Valparaíso de Goiás - GO, 12 de julho de 2019.  

 
_________________________________________ 

Coordenação da Central de Comunicação e Marketing 


