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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SECRETÁRIA 
 

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre - 
Adufac torna público o Processo de Seletivo, para 
preenchimento de01 (uma) vaga à Secretária, desta Seção 
Sindical, para o que serão recebidos Currículos com vistas à 
contratação, em Regime CLT (Consolidação das Leis de 
Trabalho), conforme regras estabelecidas neste Edital. 

 

1. LOCAL DE TRABALHO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO: 
 

1.1. As atividades serão exercidas na sede da Adufac, localizada no campus da Universidade 

Federal do Acre, Campus Universitário - BR 364, Km 04 - Distrito industrial - CEP: 69.920-
900 Rio Branco – Acre ou fora desta, quando necessário; 

 

1.2. A vaga será preenchida a critério da diretoria da Adufac, levando-se em conta a descrição 

do perfil do(a) candidato(a), consideradas as etapas classificatórias do Processo Seletivo, 
que será explicitada nesse edital; 

 

1.3. A carga horária e a quantidade de vagas serão: 
 

1.3.1. 01 (uma) vaga para Secretária;  

1.3.2. 40h/semanais, com disponibilidade para eventual trabalho em fins de semana, 

feriados e horários estendidosnestes casos, com pagamento de horas extras, na 

forma da lei. 
 

1.4. Da remuneração e demais vantagens: 

 

1.4.1. Salário Base Inicial: Piso Salarial R$1.760,00; 

1.4.2. Auxílio Transporte. 
 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

2.1. Secretária; 
 

2.1.1. Ter Curso na Área ou Experiência Profissional comprovada; 
2.1.2. Planejar, organizar, coordenar e controlar serviços da secretaria; 
2.1.3. Gerenciar informações auxiliando na execução das tarefas administrativas e em 

reuniões, coordenando e controlando atividades e/ou equipe; 
2.1.4. Registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; 
2.1.5. Coletar informações para consecução de objetivo e metas da Instituição; 
2.1.6. Elaborar textos, atas e outros documentos oficiais; 
2.1.7. Interpretação e sintetização de textos e documentos; 
2.1.8. Aplicar as técnicas Secretariais (arquivos, follow-up, agenda, reuniões, viagens, 

eventos e cerimoniais etc.); 
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2.1.9. Orientar na avaliação e na seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento a diretoria inclusive as eletrônicas; 
2.1.10. Conhecer e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos 

da Instituição; 
2.1.11. Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
2.1.12. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática: Word, Excel, Access, etc.e ferramentas de web  (redes 

sociais) 
2.1.13. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
2.1.14. Confeccionar inventário de bens móveis e imóveis; 
2.1.15. Conhecimentos protocolares. 

 

3. SELEÇÃO: 
 

3.1. Seleção dos(as) candidatos(as) ocorrerá mediante a realização das seguintes etapas 

classificatórias e sucessivas de acordo com o perfil escolhido para o(a) candidato(a): 
 

3.1.1. 1ª. Etapa: Avaliação dos Currículos conforme requisitos; 
3.1.2. 2ª. Etapa: Entrevista e exame prático de conhecimento específico. 

 

3.2. Na contratação, o(a) candidato(a) deverá apresentar o certificado de conclusão de curso ou 

comprovar experiência profissional. A não apresentação da documentação exigida 

acarretará na desclassificação do(a) candidato(a). 
 

4. INSCRIÇÕES: 
 

4.1. Para concorrer no Processo Seletivo, o(a) candidato(a) deverá enviar Curriculum Vitae para 

o e-mail: adufac@adufac.org.br ou entregar diretamente na sede da Adufac; 

4.2. Período de inscrições: 23 a 27/05/2016; 

4.3. O prazo para inscrição poderá ser alterado mediante necessidade da Adufac, e 

conseqüentemente os demais prazos; 

4.4. O local de realização da entrevista será na Sede da Adufac e as datas para as entrevistas 

serão divulgadas em cronograma a ser posteriormente divulgado. É de responsabilidade 

exclusiva do(a) candidato(a) a identificação correta do local de realização da entrevista e o 

comparecimento no horário determinado; 

4.5. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as informações prestadas no Currículo. 
 

5.  DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

5.1. O Processo Seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção da Adufac; 

5.2. A Comissão poderá, a qualquer momento, divulgar normas complementares ao presente 

Edital e avisos oficiais, estas publicadas e divulgadas, sendo de competência e 

responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento da divulgação de tais publicações 

no site www.adufac.org.br.; 

5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção da Adufac. 


