
 

 

 

  

ANEXO I - EDITAL SIMPLIFICADO - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 016/2015   
 

SENAC RECRUTA E SELECIONA 
 
CARGO:               ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO 
 

FUNÇÃO:                 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
 

LOTAÇÃO PREVISTA:   CEP CALDAS NOVAS  
 

Nº DE VAGAS PREVISTAS:  01 (UMA) VAGA 
 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.555,11 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e onze  
centavos) 

 

PRÉ-REQUISITOS: 5ª ano do Ensino Fundamental; Experiência mínima comprovada de 03 
(três) anos na função ou em atividades similares, sendo 06 meses em cada 
uma das atividades: serviços básicos de: eletricidade e/ou; hidráulico e/ou; 
água e esgoto e/ou; alvenaria e/ou; pedreiro; Disponibilidade de viagens; 
Iniciativa, atenção, organização e responsabilidade. 

 

JORNADA DE TRABALHO:  44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 

HORÁRIO DE TRABALHO PREVISTO: 2ª a 6ª feira, das 09h às 11h e das 13h às 19h; Sábado das 09h às 13h.
          

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:  Zelar pela conservação do(s) prédios(s) da instituição, montando, 
revisando, reparando e inspecionando as instalações em geral e 
realizando serviços de pedreiro, pintura, carpinteiro, marceneiro e 
manutenção de instalações hidro sanitárias, cumprindo com todas as 
medidas preventivas necessárias contra acidentes. Acompanhar serviços 
elétricos em geral, com a rede elétrica desenergizada. Executar outras 
tarefas de mesma natureza e requisitos semelhantes. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO:   24/02 a 13/03/2015 
 

HORÁRIO/INSCRIÇÃO:   08h às 20h (pessoalmente) 
 

TAXA DE INSCRIÇÃO:   ISENTO, conforme item 4.2.2. do Edital 
 

DOCUMENTAÇÃO/INSCRIÇÃO  1 foto 3X4; 
Ficha de Inscrição preenchida frente e verso; 
Fotocópia, acompanhada do original, do Comprovante de Escolaridade; 
Fotocópia, acompanhado do original, do Comprovante de Experiência; 
Fotocópia, acompanhada do original, dos Docum. Pessoais e da CTPS; 
Em caso de candidato PcD, Laudo Médico (Anexo IV). 

 

INSCRIÇÕES:     Centro de Educação Profissional de Caldas Novas  
     Av. Tiradentes, Qd. 08, SRC Lotes 08-C e 08-D (Praça Almirante  
     Tamandaré, Estância Itanhangá, Caldas Novas - GO 
 
INFORMAÇÕES  Os candidatos com deficiência e/ou reabilitados do INSS, devem declarar 

na ficha de inscrição, se necessitam de atendimento diferenciado para a 
realização das etapas. 
 

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, serão submetidos a 
exame médico admissional pelo Senac/GO, que terá decisão terminativa 
sobre a sua condição se atendam ou não nos termos da Lei nº8213 de 
24/07/1991 e do Art 4º do Dec. nº 3.298, de 20/12/1999, e suas alterações 
posteriores e demais legislações vigentes, bem como sobre a 
compatibilidade como o exercício do cargo pretendido. 
 

A contratação estará condicionada ao resultado do exame médico com a 
emissão de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, à época, 
considerando o(a) candidato(a) apto(a) ao exercício do cargo pretendido.  

 
 

 
 

 
 

FELICIDADE MARIA DE FARIA MELO 
DIRETORA REGIONAL 


