EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
EDITAL N° 006/2017 - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO, ESTANDO EM VIGÊNCIA, PARA ESSA
FINALIDADE AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES:
Art. 1º A FAS contratará Estagiário para desenvolvimento de atividades na Coordenadoria
de Edital.





Apoio nas atividades relacionadas à gestão de projetos;
Apoio na organização documental (físico e digital) e controle de documentos;
Apoio na consolidação de relatórios qualitativos e quantitativos;
Apoio na realização de eventos.

Art. 2º São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:








Cursando Administração ou Economia (a partir do 5º período);
Envolvimento em atividades de gestão de projetos e atividades multidisciplinares;
Manter bom relacionamento com as pessoas;
Ser responsável e cumprir os prazos estabelecidos;
Ter boa redação de textos e poder de síntese;
Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição;
Ter conhecimento no pacote office avançado (word, excel, power point).

Art. 3º Os currículos serão selecionados pela Coordenadoria de Edital e os (as)
candidatos (as) selecionados (as) serão entrevistados pela área de Recursos Humanos e
Coordenação de Edital.
Parágrafo Único: as cópias dos documentos e comprovação do currículo deverão
ser entregues no ato da entrevista para aqueles que forem selecionados para a
entrevista.
Art. 4º A bolsa estágio é no valor de R$ 800,00 para o período de 06 horas diárias, de
segunda a sexta feira. O regime de contratação é através do IEL nos termos da Lei
n.11.788, de 25 de setembro de 2008, serão concedidos os seguintes benefícios: auxílio
transporte, vale alimentação e seguro de vida.
Art. 5º Os currículos deverão ser encaminhados somente pelo correio eletrônico: rh@fasamazonas.org e recrutamento@iel-am.org.br, no período de 13 a 19 de julho de 2017.
No titulo da mensagem de e-mail deve constar: “Estagiário EDITAL”.
Parágrafo ÚNICO: As entrevistas serão realizadas no período de 20 e 21 de julho de
2017.
Início imediato.
Manaus, 13 de julho de 2017.
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