
 

 

 

 

DIRETÓRIO CENTRAL DE ESTUDANTES DA UNIVATES 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO 

 

Edital 001/2017 

 

MODALIDADE: Trabalho vinculado a CLT. 

NÚMERO DE VAGAS: 01 (uma) no turno da noite, mais cadastro de reserva 

para possíveis futuras vagas em qualquer turno. 

SERVIÇOS: Atendimento ao público, serviço de reprografia, atendimento aos 

DAs (Diretórios Acadêmicos), serviços gerais, confecção de atas e ofícios, 

confecção de carteirinha padrão nacional e distribuição das mesmas. 

CARGA HORÁRIA: 30h semanais. 

HORÁRIO: Noturno: De segunda a sexta das 16h às 22h. 

          Mais um sábado por mês. 

REMUNERAÇÃO: Salário mínimo nacional vigente, proporcional às horas 

exercidas. 

REQUISITOS: 

a) Idade a partir de 18 anos; 

b) Conhecimentos básicos do Pacote Office/Libre; 

c) Pró-atividade; 

d) Organização e responsabilidade; 

e) Bom desenvolvimento em comunicação e desenvoltura; 

f) Estar regularmente matriculado na instituição. 

 

INSCRIÇÕES: de17/02/2017 a 24/02/2017, na sala 400 do prédio 9, mediante 

pagamento do valor R$ 20,00 no ato da inscrição além da conferência da 

adimplência da taxa estudantil. É indispensável a apresentação de um 



 

 

documento oficial com foto, cartão institucional Univates com o selo atualizado 

(2016) e curriculum vitae. 

 

AVALIAÇÃO: Os candidatos inscritos serão avaliados em uma prova teórica e, 

se aprovados neste primeiro momento, passarão por vivência prática no 

atendimento do DCE, finalizando com uma entrevista.  

DATA DA PROVA TEÓRICA, PRÁTICA E ENTREVISTA: A prova teórica 

acontecerá no dia 02/03/2017, às 14h, com duração de 3h para a realização da 

mesma, com local a ser definido pela comissão organizadora. A prova prática 

será entre os dias 03/03 e 09/03, ocorrendo na sala do DCE (400-9). Por fim, a 

entrevista ocorrerá entre os dias 04/03 e 10/03, com local a ser definido pela 

comissão organizadora. 

CONTEÚDOS DA PROVA TEÓRICA: 

História do DCE Univates e conhecimentos gerais do movimento 

estudantil: 

- Livro da história do DCE Univates (disponível para retirada no DCE); 

- Filiações que o DCE Univates possui; 

- Pesquisa livre na internet. 

Matemática, lógica e controle de caixa: 

- Operações fundamentais de matemática; 

- Porcentagem; 

- Sistemas de equações; 

- Raciocínio matemático; 

- Fluxo de caixa (lançamentos de entrada e saída); 

- Documentos fiscais. 

Informática 

- Excel (planilha e fórmulas básicas); 

- Formatação de documentos Word; 

- Gerenciador de arquivos; 

- Sistemas operacionais (Windows e Linux); 

- Proteção contra vírus. 



 

 

Legislação 

- Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – Art. 457 ao 476; 

- Código Penal – Art. 313 ao 320; 

- Lei nº 12.933/2013 (Lei da meia-entrada). 

Atenção: Obrigatória a utilização de caneta de tinta preta ou azul na prova 

teórica. 

PONTUAÇÃO: A prova teórica terá peso 100, a prova prática peso 100 e a 

entrevista peso 100. 

ADMISSÃO: O concorrente que obtiver a maior nota será contratado. As 

atividades laborais têm como previsão de início para dia 13/03/2017. 

A contratação será feita por contrato de trabalho por prazo determinado, 

encerrando-se em 13 de junho de 2017, podendo ser renovado pela gestão 

caso haja demanda na confecção de Carteirinha de Identificação Estudantil, 

inclusive por tempo indeterminado caso seja de interesse do DCE.  

Ressaltamos que o DCE é órgão à parte da Univates, desta forma, não é 

oferecido aos funcionários deste local o desconto na mensalidade. 

 

O processo seletivo tem validade de 6 meses podendo ser renovado ou não 

por critério da Gestão do DCE 2017. 

 

Lajeado, 16 de fevereiro de 2017 

 

 

___________________________________ 

Luiz Fernando Martins Fonseca 
Presidente DCE Univates 

 

 

 

 


