
                                                                                                                    
                         

Página 1 de 3 

 

 

Processo Seletivo SEBRAE Goiás – 01/2015 

Comunicado 02 – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE ESCOLARIDADE 

25/09/2015 

 

 

 

O SEBRAE Goiás, assessorado pela EGaion Consultoria Ltda torna pública a complementação de 

escolaridade para as vagas AN02, AN03 e AN17, referente a realização do Processo Seletivo nº 01/2015, 

ampla concorrência. 

 

 

2. VAGAS  

2.1. O espaço ocupacional, área, código, requisitos, nº de vagas, salário e atribuições são os estabelecidos a 

seguir: 

 

Cargo Analista Técnico I – Área: Comunicação e Marketing 

Salário R$ 5.418,01 

Código Local de Trabalho Nº de Vagas 

AN02 Goiânia Cadastro reserva 

Requisitos Exigidos Escolaridade  Formação universitária completa (graduação) em: Comunicação 

Social ou Marketing, com diploma reconhecido pelo Ministério da 

Educação. 

Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 meses, atuando como profissional de 

nível universitário completo, em atividades compatíveis com as 

principais atribuições da vaga, em: 

 Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e/ou Marketing. 

Outros  Possuir CNH, categoria “B” (no mínimo).  

 Desejável pós-graduação completa.  

OBS: Terá 0,5 ponto adicional em sua nota final o candidato que 

possuir pós-graduação completa, com carga horária mínima de 360 

horas, conforme legislação vigente do Ministério da Educação 

(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado), na área 

específica ou afim. A referida pontuação não será cumulativa por 

título de pós-graduação. 

Conhecimentos Específicos 

 Permanece inalterado  

Principais Atribuições  

 Permanece inalterado  
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Cargo Analista Técnico I – Área: Recursos Humanos 

Salário R$ 5.418,01 

Código Local de Trabalho Nº de Vagas 

AN03 Goiânia Cadastro reserva 

Requisitos Exigidos Escolaridade  Formação universitária completa (graduação) em: Administração 

de Empresas, Administração de Recursos Humanos, Psicologia, 

Gestão de RH ou Gestão de Pessoas, com diploma reconhecido 

pelo Ministério da Educação.  

Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 meses, atuando como profissional de 

nível universitário completo, em atividades compatíveis com as 

principais atribuições da vaga, em: 

 Gestão de Pessoas por Competências e  

 Educação Corporativa e  

 Coordenação e execução de processos de Recrutamento e 

Seleção de Pessoal e  

 Planos de Carreira e Reconhecimento e  

 Gestão de contratos em RH.  

Outros  Possuir CNH, categoria “B” (no mínimo).  

 Desejável pós-graduação completa.  

OBS: Terá 0,5 ponto adicional em sua nota final o candidato que 

possuir pós-graduação completa, com carga horária mínima de 360 

horas, conforme legislação vigente do Ministério da Educação 

(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado), na área 

específica ou afim. A referida pontuação não será cumulativa por 

título de pós-graduação. 

Conhecimentos Específicos 

 Permanece inalterado 

Principais Atribuições  

 Permanece inalterado 

 

 

Cargo Analista Técnico I – Área: Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas) 

Salário R$ 5.418,01 

Código Local de Trabalho Nº de Vagas 

AN17 Goiânia 01 vaga  

Requisitos Exigidos Escolaridade  Formação universitária completa (graduação) em: Tecnologia da 

Informação, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, 

Engenharia da Computação ou Ciência da Computação, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 meses, atuando como profissional de 

nível universitário completo, em atividades compatíveis com as 

principais atribuições da vaga, em: 
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 Projetos de Desenvolvimento de Sistemas. 

Outros  Possuir CNH, categoria “B” (no mínimo).   

 Desejável pós-graduação completa.  

OBS: Terá 0,5 ponto adicional em sua nota final o candidato que 

possuir pós-graduação completa, com carga horária mínima de 360 

horas, conforme legislação vigente do Ministério da Educação 

(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado), em 

Gerenciamento de Projetos, Análise de Sistemas ou Banco de 

Dados. A referida pontuação não será cumulativa por título de pós-

graduação. 

Conhecimentos Específicos 

 Permanece inalterado  

Principais Atribuições  

 Permanece inalterado  

 


