
 
 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Edital 02/2018 

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino 

Superior de Uberlândia torna pública a abertura de inscrições para MOTORISTA e estabelece 

normas relativas à realização de processo seletivo, conforme quadro abaixo: 

1. DOS REQUISITOS 

Formação Mínima Exigida Nº de Vagas Carga Horária Local de Atividades 
Ensino Médio Completo 1 (uma) 40 horas semanais SINTET-UFU (Rua Salvador, nº 995 – 

Bairro Aparecida – CEP: 38400- 757  
 

Observação: O processo seletivo destacará a formação de cadastro reserva para reposição de 

quadros. 

1.1. Das atribuições do cargo: 

a) Dirigir veículo Doblô e/ou similares compatíveis com a habilitação, dentro e fora de 

Uberlândia, conforme necessidade e orientação da Coordenação do SINTET-UFU; 

b) Entregar correspondências dentro de Uberlândia; 

c) Entregar Ligeirinho (informativo), cartazes e outras publicações do SINTET-UFU nas 

unidades da UFU e Fundações, conforme orientação da Coordenação do SINTET-UFU. 

1.2. Pré-requisitos gerais:  

a) Disponibilidade horária de 40 horas semanais em todo o período de vinculação ao 

SINTET-UFU, no período de 8h00 às 17h30min, com intervalo intrajornada de 1h30min.  

b) Compatibilidade horária de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Técnico - 

Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia - SINTETUFU.  

c) Disponibilidade de início imediato para assumir o cargo. 

d) Disponibilidade para viagens. 

e) Não possuir relação de parentesco com o corpo de funcionários e/ou com membros da 

Coordenação do SINTET-UFU. 

1.3. Pré-requisitos específicos: 

a) Ter formação em ensino médio comprovada;  

b) Experiência/aptidão como motorista; 

c) CNH de nível B;  



 
d) Possuir Curso de Condução de Passageiros ou similar; 

e) Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público em geral;  

f) Ter capacidade de trabalho em equipe e de diálogo social; 

g) Capacidade de organização e planejamento; 

h) Ter uma boa compreensão da realidade sócio-política do Brasil;  

i) Ter capacidade e disposição de envolvimento e comprometimento com o trabalho e com 

o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da UFU, Fundações e Direção do SINTET-

UFU;  

j) Ter postura crítica, ética, não preconceituosa e não discriminatória;  

k) Disponibilidade em participar, em caráter eventual, de atividades extras;  

l) Ter responsabilidade e sigilo com os dados manuseados. 

 

2. Prazo de Inscrições: 

Data: 02/10/2018 a 10/10/2018  

2.1. Modalidade das Inscrições  

As inscrições serão realizadas: 

a) presencialmente pelo(a) candidato(a) na secretaria da sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Técnico - Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de 

Uberlândia – SINTET-UFU de 02/10 à 10/10/2018 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

b) Por e-mail: As inscrições poderão ser realizadas através do e-mail: 

financeiro@sintetufu.org até às 23h59 do dia 10/10/2018. 

 2.2. Documentos para a inscrição:  

a) Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I)  

b) Curriculum Vitae.  

c) Cópia de documentação específica solicitada nos pré-requisitos 

2.3. Do desligamento 

O(a) candidato(as) contratado(as) será desligado quando descumprir as obrigações 

assumidas nos pré-requisitos gerais e específicos; se mantiver conduta inadequada, e se 

não se adequar ao planejamento de atividades propostas pelo SINTET-UFU, verificadas 

estas mediante ampla defesa. 

mailto:financeiro@sintetufu.org


 
3. O processo de seleção é composto pelas seguintes fases: 

 3.1. Primeira Fase (Eliminatória): análise de currículo, documentação e formulário de 

inscrição. O resultado parcial será divulgado através de lista em ordem alfabética no dia 

16/10/2018 através do site do SINTET-UFU e afixada em mural na sede do sindicato; 

3.2. Segunda Fase (Classificatória): entrevista individual, previamente agendada, para os 

classificados na 2ª fase. Data: 18 e 19/10/18. As entrevistas são agendadas por e-mail ou 

telefone do(a) candidato(a) selecionado(a) e realizadas na sede do SINTET-UFU. 

 

4. Do Resultado Final 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 23/10/2018, a partir das 10h00min 

no site do Sindicato dos Trabalhadores Técnico - Administrativos em Instituições Federais 

de Ensino Superior de Uberlândia – SINTET-UFU e na sede localizada na Rua Salvador, 995, 

Bairro Aparecida, Uberlândia (MG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO: 

Ficha Cadastral de Inscrição: 

Nome:  

RG:  CPF:  

Filiação:  

 

Endereço Residencial:  

Nº  CEP:  

Compl.:  Bairro:  

Cidade:  UF  

E-mail:  Fone:  

Motivação para trabalhar em um sindicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uberlândia         de                                             de 2018. 


