
 

  

 

SELEÇÃO DE PESSOAL 02/2023 
 
            A Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), entidade de direito privado, 

filantrópica e sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (O.S), está 

recrutando profissionais para as seguintes posições: 

      

Cargo Salário Pré-requisitos CH 
N° 

Vagas 
Resumos das Atribuições 

   Auxiliar 
Administrativo 

R$ 1.320,00 

Nível médio 
completo, com 
conhecimentos 
em informática 
e rotinas 
administrativas. 
Com no 
mínimo de 6 
meses de 
experiência na 
área. 

40 
H/S 

 
 

01 
Cadastro 
Imediato 
 

Executar serviços da área 
administrativa e de apoio ao 
desenvolvimento do serviço, 
sob orientação do coordenador;  
Apoiar nas áreas de recursos 
humanos, administração, 
compras e logística;  
Sistematizar, organizar e 
prestar informações sobre as 
ações do serviço;  
Organizar, catalogar, processos 
e conservar documentos, 
cumprindo todo o 
procedimento administrativo 
necessário ao serviço; 
 Apoiar na organização e no 
processamento da parceria 
(prestação de contas). 

 
05 

Cadastro 
Reserva 

 

CANDIDATURA 

      A formalização da candidatura a vaga deverá ser feita exclusivamente pelo site da FUNEV 

https://www.funev.org.br/ - Acesso à informação FUNEV por meio de formulário disponibilizado 

na página. 

     As inscrições deverão ser realizadas no período do dia 09/01/2023 até o do dia 12/01/2023. 

 A candidatura a vaga não garante convocação para entrevista;  

 A avaliação do candidato se dará por meio de análise curricular, entrevista técnica, 
caso necessário será aplicado o teste psicotécnico; 

 Todas as vagas descritas neste edital, contempla pessoas com deficiência – PcD.  

 

 

Anápolis GO, 05 de janeiro 2023. 
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Assinaturas

Joao Pedro dos Santos Pereira
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.72.91.233
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0
Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62
Data e hora: 06 Janeiro 2023, 18:23:08
E-mail: j*********@funev.org.br
Telefone: +556233*****0
Token: d75d3dd0-****-****-****-75cefa35b2ab

Jeane Maria Nunes da Fonseca
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
Código enviado por e-mail
IP: 168.228.217.214 / Geolocalização: -16.286641, -48.953263
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0
Safari/537.36
Data e hora: 09 Janeiro 2023, 14:27:43
E-mail: jeane.fonseca@funev.org.br (autenticado com código
único enviado exclusivamente a este e-mail)
Telefone: +556299******1
Token: 46d2ff62-****-****-****-9e3732a2936c
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