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COMUNICADO 

 

A Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii, pessoa jurídica de direito 

privado, torna público que está abrindo processo de seleção para a contratação de 1 (um) 

profissional, para compor o seu quadro de pessoal e cadastro reserva, no cargo de Assistente 

Técnico. A vaga disponível está destinada a profissionais com nível médio completo. 

Os interessados deverão preencher o formulário de identificação do candidato, com o título de 

Assistente Técnico, que deverá encaminhar ao e-mail rh@embrapii.org.br até as 18h do dia 09 

de setembro de 2019, acompanhado do currículo do candidato. 

As etapas do processo seletivo são: Análise Curricular (eliminatória); Prova de Conhecimento 

(classificatória e eliminatória nota mínima 6,0); e Entrevista (classificatória e eliminatória nota 

mínima 6,0). 

Serão chamados para aplicação das provas de conhecimento os 15 (quinze) candidatos que, 

além de atendidos os requisitos mínimos estabelecidos para a vaga, tenham obtido a maior 

pontuação segundo critérios previamente definidos para o processo seletivo. Para a etapa final 

(entrevista) serão convocados os 10 (dez) candidatos melhores classificados. 

Em caso de necessidade, outros candidatos poderão ser chamados para a prova de 

conhecimento e para a entrevista, a critério da Comissão de Seleção. 

O candidato melhor selecionado será contratado no regime da Consolidação da Legislação 

Trabalhista (CLT) e enquadrado no cargo administrativo de Assistente Técnico, com salário de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês. 

Os cinco candidatos remanescentes melhores classificados comporão cadastro reserva para 

ocupação de vagas surgidas a partir do encerramento deste processo seletivo. 

 

Assistente Técnico 

Formação: nível médio completo 

Vagas: 1 vaga 

Quadro: Permanente 

Principais atividades (relação não exaustiva): 

Organizar e planejar as viagens dos dirigentes e colaboradores do órgão, observando os 

regulamentos de passagens aéreas e diárias da Embrapii. Pesquisar, reservar, emitir, confirmar, 

reconfirmar e cancelar passagens aéreas para as rotas nacionais e internacionais junto à 

empresa contratada pela Embrapii, utilizando o Sistema de Emissão de Passagens – WTS; 

Solicitar “seguro-viagem” aos Diretores em missões internacionais; Dar suporte aos diretores da 

Embrapii nas demandas que necessitem de apoio junto às companhias aéreas localizadas em 

Brasília. Solicitar e controlar pedidos de reembolso e créditos de bilhetes aéreos; Atualizar a 

base de dados do sistema de gestão de viagens, com respectivo cadastramento de passageiros 
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e usuários; Analisar e conferir faturas mensais e relatórios emitidos pela agência de viagens 

contratada pela Embrapii; Assessorar na obtenção de vistos consulares, orientar e acompanhar 

a emissão de passaportes dos colaboradores em viagens afetas às ações da Embrapii; Solucionar 

eventuais problemas relacionados à logística de viagens dos colaboradores da Embrapii em 

aeroportos no Brasil ou no exterior; Preencher formulários de SDP e controlar pagamentos. 

Solicitar, coordenar e assessorar os colaboradores do órgão nas demandas de traslados 

terrestres junto à empresa de transportes contratada pela Embrapii. Providenciar reservas de 

hospedagem, conforme demanda de viagem dos diretores. Dar suporte às atividades da 

secretaria, atendimento ao público interno e externo. Redigir, tramitar correspondências e 

documentos internos e externos, organizando arquivos físicos e eletrônicos no âmbito da 

diretoria da Embrapii. Preparar relatórios, preencher formulários e planilhas relativos ao fluxo 

de passagens e diárias.  

 

Requisitos Indispensáveis 

a) Nível médio completo; 

b) Experiência mínima de 6 meses em emissão de passagens aéreas nacionais e 

internacionais; 

c) Conhecimento básico Excel, Word e PowerPoint; 

d) Redação de correspondências. 

Do Processo Seletivo 

O Processo Seletivo será conduzido por Comissão Interna designada pela Resolução da Diretoria 

Colegiada nº 20/2019 – Embrapii, e contará com três etapas: 

a) Avaliação Curricular; 

b) Prova escrita de conhecimento geral e técnico com temas relacionados às atividades a 

serem desenvolvidas; 

c) Entrevista individual com os membros da Comissão Interna. 

Conteúdo Programático e forma de pontuação de cada Etapa 

a) Matemática; 

b) Português; 

c) Estatuto da Embrapii; 

d) Regimento Interno da Embrapii; 

e) Contrato de Gestão. 

Os materiais do conteúdo programático citados nas alíneas “c” a “e” ficarão disponíveis para 

download em  https://embrapii.org.br/institucional/acesso-a-informacao/ 

Etapas 

a) Currículo 

I. Experiência comprovada em quaisquer das atividades a serem desenvolvidas. 

o De dois a três anos – 2 pontos; 

o De quatro a cinco anos – 3 pontos; 
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o De seis a oito anos – 4 pontos; 

o Acima de nove anos – 5 pontos.  

II.   Formação em nível superior: 

o Administração, Contabilidade, Economia e/ou Direto, graduando – 3 pontos;  

o Demais formações, graduando – 1 ponto; 

o Administração, Contabilidade, Economia e/ou Direto, graduação completa – 5 

pontos; 

o Demais formações, graduação completa – 2 pontos 

 

 

b) Prova 

I. Prova Escrita – 10 pontos (mínimo 6,0 pontos) 

o 5 questões de múltipla escolha – 5 pontos. 

o Redação – 5 pontos. 

 

c) Entrevista – 10 pontos (mínimo 6,0 pontos) 

➢ A entrevista, a ser realizada com a Comissão de Avaliação, com pontos de 0 

(zero) a 10 (dez) dados por cada membro da Comissão, sendo a nota final 

do candidato obtida pela média dos pontos de cada membro da Comissão, 

tendo por objetivo avaliar: 

o Capacidade de comunicação e qual o impacto que a contratação 

pode ter sobre a Embrapii; 

o Quais os pontos fortes e fracos do candidato; 

o Visão de futuro pessoal do candidato; 

o Habilidades e experiência do candidato; 

o Capacidade de lidar com conflitos;   

o Realizações do candidato na profissão; 

o Estabilidade empregatícia. 

 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver nota 0 (zero) em qualquer das três 

etapas e/ou notas inferiores a 6,0 na prova escrita e entrevista. 

O resultado do processo seletivo será calculado pela média aritmética ponderada das avaliações 

da análise de currículo (peso 1), da prova (peso 2) e da entrevista (peso 2) dos candidatos 

habilitados em todas as etapas. 

Em caso de empate terão preferência os candidatos que obtiverem, na ordem apresentada:  

a) Melhor resultado na Prova (escrita) 

b) Melhor resultado na Entrevista; 

 


