FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 126.18

A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU – BRASIL (Fundação PTI-BR) torna público
que serão recebidas as inscrições para o Processo Seletivo nº 126.18 sob contratação em regime
CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) com Contrato por Tempo Indeterminado, para
preenchimento de vagas em diversas áreas, de acordo com o perfil do candidato, no cargo de
Técnico de Nível Superior – PCD (Pessoa com deficiência).

É de obrigatoriedade que todos os candidatos sigam as Orientações Gerais sobre os processos
seletivos da Fundação PTI-BR que está disponível no site https://www.pti.org.br/pt-br/trabalheconosco, pois no documento estão as informações de como participar e etapas do processo de
seleção.

1. NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO
1.1 Cadastro Reserva, com carga horária de 44 h/semanais;
1.2 A Remuneração será:
•

Salário Base – R$ 2.657,54;

•

Vale-alimentação – R$ 664,62;

•

Plano Odontológico – Empresarial;

•

Plano de Saúde – Empresarial;

•

Vale-transporte – Empresarial;

•

Seguro de Vida – Empresarial;

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Atender o perfil do cargo, conforme os requisitos mínimos abaixo descritos:
•

Ensino Superior Completo;

•

Laudo Médico com indicação do CID - Anexado a ficha de inscrição;

•

Conhecimentos em informática a nível usuário em planilhas eletrônicas, gerenciador de
textos, apresentações e internet.

•

O candidato deverá atender os requisitos previstos no Decreto n 3.298/1999 e demais
dispositivos legais para ocupar vagas destinadas a Pessoas com Deficiência;

3. HABILIDADES E CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS
•

Pós-graduação na área de formação;

•

Experiência profissional na área de formação.
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4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
•

Elaborar manuais de procedimentos, cronograma de atividades, entre outros;

•

Participar do planejamento, elaboração e implementação de processos e/ou projetos na
área de atuação com objetivo de melhorar as atividades da área;

•

Participar do planejamento, organização e controle de fluxos de trabalhos;

•

Elaborar e Monitorar ferramentas de controle dos indicadores dos processos executados
e mantê-la atualizada;

•

Elaborar os Termos de Referência, bem como realizar a abertura da demanda via sistema
e acompanhar a contratação;

•

Monitorar as Atas de Registro de Preço e Contratos de prestação de serviços e produtos,
controlando a vigência, ordem de compras emitidas, saldo de quantitativo, bem como
providenciar a renovação e ajustes necessários;

•

Acompanhar o Plano Orçamentário da área, realizando ajustes com aprovação do Gestor,
via sistema ERP;

•

Elaborar, emitir, conferir e encaminhar documentos pertinentes à área de atuação, com
validação do gestor imediato quando necessário;

•

Executar tarefas correlatas conforme necessidade da instituição e orientação do gestor
imediato.

5. CRONOGRAMA
5.1 Período de inscrições:
DESCRIÇÃO

DATA

Inscrições

Do dia 13/08/18 até as 23h59 do dia 02/09/18
(conforme horário de Brasília/DF)

Análise curricular pela Fundação PTI-BR

De 03/09 a 06/09/2017

5.2 Cronograma das etapas do processo seletivo:
Etapa

Descrição

Data

1ª Etapa

Análise das Inscrições
(divulgação)

A partir de 10/09/2018*

2ª Etapa

3ª Etapa

Classificados para Entrevista
Será divulgado edital no site
e apresentação dos
https://www.pti.org.br/pt-br/trabalhe-conosco
documentos comprobatórios
Classificação Final

Será divulgado edital no site
https://www.pti.org.br/pt-br/trabalhe-conosco

*A data da divulgação da análise das inscrições pode ser adiantada ou atrasada conforme número de Fichas de Inscrições
recebidas.
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6. TABELA DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR
FATOR DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS
QUALIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Descrição

Pontuação

1. Pós-graduação na área de formação;
Cursando

02

Completo

04

2. Experiência profissional na área de formação;
De 06 meses a 01 ano

04

De 01 ano a 03 anos

06

De 03 anos a 05 anos

08

Acima de 05 anos

10

Obs.:
6.1 Serão convocados para a próxima etapa os 25 primeiros candidatos classificados na análise
curricular, conforme planilha de pontuação acima.
6.2 Todos os candidatos empatados em último lugar dentro do limite de classificação na análise
curricular, serão classificados para a próxima etapa.
6.3 As pontuações acima são distribuídas de acordo com a peculiaridade da vaga.

Foz do Iguaçu, 13 de agosto de 2018.

