EDITAL 009/2019
RESULTADO FINAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS GOVERNADOR ONOFRE QUINAN
CIDADE: ANÁPOLIS

Nº DA
VAGA

01

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Dirigir veículos da
organização, atendendo a
solicitações de sua
coordenação, transportando
pessoas ou objetos,
Motorista
conforme cada ordem de
serviço. Cuidar o veículo, de
forma a mantê-lo sempre
em condições de uso, quer
seja mecânica ou asseio e
higiene. Cuidar da

FORMAÇÃO E
REQUISITOS

QUANT.
VAGAS *1

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

R$
SALÁRIO
BASE

Declaração de sua
EAR*

RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO

HORA AULA

Formação: Ensino
médio completo.
CNH: Categoria B

CANDIDATO

Regges Barbosa
de Lima

1º

Wilson Divino
Curado Macedo

2º

Cândido de Souza

3º

CR
44 horas

Matutino e
vespertino

R$ 1.467,18

Experiência mínima de
6 meses na função

Júnior

documentação do veículo,
assegurando atendimento
às normas de trânsito, bem
como atender as
obrigações, limites e
orientações do Código de
Trânsito Brasileiro.

02

Assistente
de
Biblioteca

Realizar serviços no processo
de aquisição e processamento
administrativo. Controlar e
selecionar o recebimento do
material bibliográfico. Efetuar o
preparo físico do material
bibliográfico. Realizar a
elaboração de murais, folhetos,
cartazes, manuais, painéis e na
preparação de feiras e/ou
exposições. Pesquisar,
preparar, organizar e atualizar
base de dados do acervo,
cadastrar clientes e usuários,
realizar a manutenção de
banco de dados. Realizar
levantamentos bibliográficos,
pesquisas de opinião e
disseminação das informações.
Realizar atividades

Cursando Nível
Superior (desejável na
área de atuação)
Experiência mínima de
6 meses na função

40 horas
CR

Vespertino e
Noturno

Adilson Correa de
Sousa

3º

Leandro de Souza
Baia

4º

Flávia Maria Silva
de Moreira

1ª

Jerusa da Silva
Alves Guimarães

2ª

Márcia Ferreira de
Lima Nunes

3ª

Gracielle dos Reis
Tavares

3ª

R$ 2.069,16

administrativas de biblioteca.
Atender e orientar os usuários
sobre funcionamento, utilização
de materiais, regulamento e
recursos da unidade de
informação, bem como divulgar
material bibliográfico recebido.
Controlar empréstimos,
devoluções e reserva de
materiais bibliográficos.
Elaborar, propor, detalhar
relatório de desempenho dos
serviços sob sua
responsabilidade. Estabelecer
intercâmbio e cooperação com
instituições congêneres.
Cumprir normas, diretrizes e
rotinas da empresa, assim
como aquelas que forem
criadas, sempre que
necessário. Executar outras
tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da
função.

Eliana de Resende
Souza

4ª

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO DE GOIÁS AGUINALDO DE CAMPOS NETTO
CIDADE: CATALÃO

Nº DA
VAGA

CARGO

03
Motorista

ATRIBUIÇÕES

Dirigir veículos da organização,
atendendo a solicitações de
sua coordenação,
transportando pessoas ou
objetos, conforme cada ordem
de serviço. Cuidar o veículo, de
forma a mantê-lo sempre em
condições de uso, quer seja
mecânica ou asseio e higiene.
Cuidar da documentação do
veículo, assegurando
atendimento às normas de
trânsito, bem como atender as
obrigações, limites e
orientações do Código de
Trânsito Brasileiro.

FORMAÇÃO E
REQUISITOS

QUANT.
VAGAS *1

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

R$
SALÁRIO
BASE

CANDIDATO

RESULTADO
CLASSIFICAÇÃO

HORA AULA

Formação: Ensino
médio completo.
CNH: Categoria B
Declaração de sua
EAR*

CR
44 horas

Experiência mínima de
6 meses na função.

Matutino e
vespertino

R$ 1.467,18

Cândido de Souza
Júnior

1º

LEGENDA:
*1:. Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto n.5.296/2004, certificando-se, para tanto,
que atendem às exigências do referido Edital.

Goiânia, 06 de novembro de 2019

Comissão de Avaliação de Processos Seletivos

