
 
 

 

  

ANEXO II - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 023//22001155     

ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS 
 

 

CARGO: Profissional Técnico Nível Médio A                      FUNÇÃO: Auxiliar Administrativo 
 

LOTAÇÃO PREVISTA: Centro de Educação Profissional de Itumbiara 
 

PRÉ-REQUISITOS: Ensino médio completo; Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses em funções técnico-

administrativas; Domínio no Pacote Office e Internet; Desejável conhecimento em: rotinas administrativas, arquivo, 
correspondências e controle; Iniciativa e atenção, proatividade e organização. 
 

Especificação das etapas: 
Obs.: As etapas poderão ocorrer em horário intensivo - 02 dias. 
A ordem das etapas do processo seletivo, o cronograma de datas e horários, poderá ser alterada pela instituição, bem 
como a exclusão de uma ou mais etapas, em função no número de candidatos classificados, e/ou do tipo de deficiência 
dos mesmos. Cada etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos. 
Avaliação Específica: A avaliação específica tem como objetivo avaliar conhecimentos teóricos específicos relacionados ao 

cargo, conforme a área de atuação. A avaliação terá a duração máxima de até 02 (duas) horas. Será excluído do processo 
seletivo o candidato que não comparecer na avaliação. Esta etapa terá pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  
Dinâmica de Grupo: Consiste na aplicação de técnicas grupais, para analisar as habilidades e atitudes individuais no processo 

coletivo, possibilitando aos candidatos a participação de vivências baseadas em situações reais ou não, para avaliá-los em suas 
relações no trabalho em equipe. Esta etapa será coordenada por um profissional da área de Psicologia e acompanhada pelo 
Gerente da Unidade solicitante e/ou outros profissionais necessários. A nota final dos candidatos nesta etapa será a média dos 
conceitos fornecidos pelos avaliadores, conforme Tabela, item 10. Opcional, a critério da Instituição. Esta etapa poderá ser 
cancelada se o número de candidatos for inferior a 10 (dez) ou maior que 30. 
Avaliação de Informática: Serão avaliados os conhecimentos práticos básicos de informática exigidos para o desenvolvimento 

da função: Operação/Comandos de: Word/Excel/Internet. A avaliação terá a duração máxima de até 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos. 
Avaliação de Potencial: A avaliação de potencial consiste na aplicação de testes psicológicos visando avaliar aptidão, 

interesse, personalidade e raciocínio lógico do candidato para o desempenho do cargo. A avaliação psicológica receberá 
conceituação, conforme Tabela, item 10.  
Entrevista Psicológica: A entrevista será individual e tem como objetivo verificar informações a respeito do perfil do candidato, 

aspectos comportamentais e atitudinais, experiências profissionais exigidas, formação escolar compatível com a vaga, visando 
selecionar candidatos que reúnem as melhores condições para assumir o cargo. A entrevista psicológica receberá conceituação, 
conforme Tabela item 10.  
Entrevista Técnica: Será realizada pela Chefia da área solicitante, e/ou outros profissionais necessários com foco nas 

experiências profissionais e conhecimentos técnicos para o desempenho do cargo. Serão abordados aspectos como, 
experiência profissional, atividades desenvolvidas, longevidade profissional, atualização na área, avaliando face às necessidades 
do Senac/GO. A entrevista técnica receberá conceituação, conforme Tabela, item 10. 
Análise Curricular: Serão analisadas a escolaridade, experiência profissional, bem como a qualificação profissional, 

participação em programas de atualização/capacitação na sua área de atuação. E receberá conceituação, conforme Tabela, item 
10. 
 

Conteúdos da Avaliação Específica: 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura, interpretação e análise de textos de diferentes gêneros textuais. Linguagem verbal e não-verbal. Mecanismos de 
produção de sentidos nos textos: metáfora, metonímia, paralelismo, ambiguidade, citação, pressuposto, inferência, ironia, 
intertextualidade etc. Uso de artigos, pronomes, substantivos e outros recursos de referência textual. Utilização de mecanismos 
discursivos e linguísticos de coerência e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do texto. Funcionalidade e 
características dos gêneros textuais: ofício, memorando, emails, carta comercial, aviso, charge, conto, crônica, quadrinhos, artigo 
de opinião e artigo de divulgação científica, reportagem, notícia. Funcionalidade e características dos diferentes discursos 
(jornalístico, político, acadêmico, publicitário, literário, científico, etc.). Organização da frase. Tempos e modos verbais. 
Concordância verbal e nominal. Regência dos nomes e dos verbos. Adjetivos. Advérbios. Formação das palavras. Composição, 
derivação. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Uso da crase. Variação linguística: sociocultural, geográfica, histórica. Variação 
entre modalidades da língua (fala e escrita). 
 

MATEMÁTICA 

Conjuntos Numéricos; Números naturais e números inteiros: operações, relação de ordem, divisibilidade, máximo divisor comum 
e mínimo múltiplo comum; Números fracionários e decimais: operações, relação de ordem, propriedades e valor absoluto. Razão 
e Proporção; Grandezas diretamente e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
simples e composto. Medidas de centralidade: média aritmética, média ponderada, mediana. Raciocínio Lógico. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas.  
 

Conteúdos da Avaliação de Informática: 

Aplicativos: Word, Excel e Internet. 
 


