
 
 

 

  

ANEXO II - EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 016/2015     

ESPECIFICAÇÃO DAS ETAPAS 
 

CARGO: Artífice de Manutenção                      FUNÇÃO: Auxiliar de Manutenção Predial 
 

LOTAÇÃO PREVISTA: Centro de Educação Profissional de Caldas Novas 
 

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. 
 

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 em aplicação de técnicas grupais para avaliar as habilidades e atitudes desejadas 
para desempenho do cargo. Esta etapa será coordenada por um profissional da área de Psicologia e acompanhada 
por um profissional da respectiva área. A nota final dos candidatos nesta etapa será a média das notas fornecidas 
pelos avaliadores. 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 Prática: Será solicitado ao candidato que realize alguma tarefa prática de acordo com os conhecimentos 
exigidos nos pré - requisitos. 
Avaliação de Potencial: A avaliação de potencial consiste na aplicação de testes psicológicos para averiguar 
habilidades, atitudes e traços de personalidade, para desempenho do cargo. Esta avaliação receberá conceituação, 
conforme Tabela, item 10. Opcional, a critério da Instituição. 
Entrevista Psicológica: A entrevista será individual e será realizada com foco em competências e consistirá na 
verificação qualitativa das habilidades e experiências profissionais exigidas. 
Entrevista Técnica: Será realizada pelo chefe da Seção solicitante, averiguando: experiência profissional, funções 
exercidas, atividades desenvolvidas, longevidade, avaliando face às necessidades do Senac/GO. 
Análise Curricular: A análise curricular constará da verificação de atendimento ou não dos pré-requisitos relativos à 
escolaridade e experiência profissional exigidas. Consiste na pontuação quanto à qualificação profissional, 
participação em programas de atualização/capacitação na sua área de atuação, experiência profissional, etc.  
 

Conteúdos da Avaliação Específica: 

 Conhecimentos básicos de eletricidade e sistema de água e esgoto; 

 Conhecimentos hidráulicos básicos; 

 Serviços de alvenaria e pedreiro. 
 


