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EDITAL GESTÃO DE PESSOAS 04/2020 - PROCESSO SELETIVO INTERNO 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A. – ITPAC PALMAS, 

através da Comissão de Avaliação Técnico Administrativo, torna pública a realização de 

Processo Seletivo 04/2020 destinado a recrutar e selecionar profissionais para provimento de 

01 (um) cargo. 

 

I. DAS VARGAS E DOS REQUISITOS 

 

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I ( 1 vaga) 

01. Escolaridade: Ensino Médio Completo; 

02. Horário de trabalho: das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min 

(sábado das 08h00min às 12h00min); 

03. Lotação: Setor Administrativo – Anexo II. 

04. Jornada de Trabalho: 44 horas/semana; 

05. Ter no mínimo 01 (um) ano de contrato de trabalho no ITPAC Palmas; 

06. Habilidades Comportamentais Requeridas 

6.1 - Trabalho em Equipe; 

6.2 - Capacidade de organização; 

6.3 - Capacidade de Priorizar / cumprir tarefas; 

6.4 - Habilidade de relacionar com pessoas; 

6.5 - Capacidade de  análise / senso crítico; 

6.6 - Capacidade de solucionar problemas; 

6.7 - Capacidade de realização / cumprir prazos; 

6.8 - Foco no cliente / prestar bom atendimento; 

6.9 - Boa comunicação (verbal e escrita); 

6.10 - Iniciativa; 

6.11 - Criatividade, capacidade de inovação. 

                                    
                          

07. Descrição das principais atribuições/responsabilidades 

7.1 - Ter domínio das informações institucionais (site); 

7.2 - Auxiliar a Coordenação da Clínica Odontológica nas atividades; 

7.3 - Atender e realizar telefonemas em geral, quando necessário; 

7.4 - Realizar agendamento de consulta; 
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II. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

1. As inscrições para o Processo de Seleção deverão ser realizadas de 19 a 22 de outubro de 

2020; 

2. As inscrições devem ser realizadas enviando currículo para o e-mail: 

viviane.lessa@itpacpalmas.com.br, identificando o assunto como “inscrição processo seletivo – 

cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO; 

3. A Comissão de Processo Seletivo não se responsabilizará por currículo encaminhado via 

correio eletrônico e não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 

Comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitam a transferência de 

dados e o não recebimento dos currículos; 

4. A Comissão de Processo Seletivo se reserva no direito de excluir do processo seletivo as 

inscrições cujos currículos estejam incompletos ou com informação incompatível com as 

exigências previstas neste edital. 

 

III. DAS FASES DE ANALISE E RECRUTAMENTO 

 

1. Primeira Fase - Da Analise do Currículo 

A Comissão de Processo Seletivo fará a análise dos currículos onde serão consideradas todas 

as informações ali contidas, inclusive quanto a sua veracidade, as quais serão cobradas ao 

candidato na última etapa desta Seleção. 

A partir desta análise, serão pré-selecionados até 03 (três) currículos por vaga. 

Este resultado preliminar será divulgado por e-mail, até dia 26 de outubro de 2020. 

 

2. Segunda Fase – Da Avaliação Psicológica  

Recebido o candidato, o departamento de Gestão de Pessoas da instituição encaminhará a 

Comissão de Processo Seletivo a Avaliação Psicológica realizada, seja aprovado ou não. 

 

3. Terceira Fase – Da Entrevista - Eliminatória 

A Comissão de Processo Seletivo procederá uma entrevista avaliativa e fará a conferência dos 

documentos apresentados no currículo e pontuados na primeira fase.  

Caso o candidato não comprove as informações pontuadas naquela fase e/ou não tenha uma 

avaliação satisfatória na entrevista, seu resultado será não satisfatório.   
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Sendo satisfatório o resultado nesta última fase, a Comissão de Processo Seletivo 

encaminhará a indicação do nome ou nomes ao Diretor Geral do ITPAC Palmas, o qual 

decidirá pela contratação (alteração de cargo).  

Concluído este trâmite, o recurso humano entrará em contato com o candidato selecionado, 

informando-o do resultado e solicitando seu comparecimento à Instituição, para orientações 

quanto às providencias a fim de que seja efetivamente registrado o novo cargo e função. 

 

 

IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. A efetiva ascensão do candidato em uma das vagas aqui ofertadas não representa a 

resilição total do contrato de trabalho em vigência, mas sim, alteração de cargo e função, e por 

conseguintes seus consignatários; 

2. Fica assegurado ao ITPAC Palmas o direito de agregar testes de habilidades não previstos 

para os cargos acima descritos no decorrer do presente processo seletivo;  

3. A qualquer momento o ITPAC Palmas poderá anular ou revogar o presente edital, no todo 

ou em parte, por motivos impeditivos de sua continuidade, sem que isto implique em direito de 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 

 

Palmas – TO, 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

Comissão de Processo Seletivo 

Viviane Lessa 

Presidente 

 

 


