
SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL                         

Recursos Humanos 
                                                                                   

EDITAL 
PROCESSO SELETIVO INTERNO E EXTERNO PARA VAGA DE ANALISTA DE CARREIRAS  

 

A Sociedade Educativa do Brasil - SOEBRAS comunica a abertura do Processo Seletivo interno e externo 
para o preenchimento de 01 vaga de ANALISTA DE CARREIRAS, para atuar no Núcleo de Carreiras da 
cidade de JANUÁRIA – MG.  
 

 
I – Da Participação: 
 
Os (as) interessados (as) em participar do Processo Seletivo para a vaga em questão deverão enviar o currículo 
pelo e-mail rhsoebras.mg@funorte.edu.br com o título da mensagem Processo Seletivo Analista JANUÁRIA, até o 
dia 25/02/2021. 
 
 

II – Jornada de Trabalho:  30 HORAS SEMANAIS 
 
III – Remuneração:   Salário fixo  
 
IV – Atividades:  
 

● Estabelecer relação com empresas e organizações concedentes de estágio; 
● Divulgar vagas para estágio não-obrigatório de acordo com as demandas do mercado   
● Promover ampla divulgação dos procedimentos do fluxo de estágio; 
● Avaliar os planos de atividades de estágio não obrigatórios;  
● Encaminhar para a análise das coordenações de Curso os TCEs para validação das atividades;   
● Acompanhar a entrega dos relatórios de atividades dos alunos em estágio não obrigatórios;   
● Avaliar relatórios de atividades dos alunos em estágio não obrigatórios;  
● Assinar TCE´S e termos aditivos de estágio não obrigatórios;  
● Emitir relatórios semestrais sobre as práticas de estágio não-obrigatórios quando  solicitado;   
● Solicitar seguro para alunos em estágio obrigatórios; 
● Auxiliar os acadêmicos em suas decisões de carreira.   

 
V – Condições para Participar

● Possuir formação e experiência na área de Recursos Humanos  
▪ Domínio de informática 

▪ Conhecimento e habilidade das ferramentas Google for Education  
▪ Boa comunicação oral e escrita 

▪ Disponibilidade de horário 

 
VI– Procedimento de Avaliação do Candidato   
 
O processo seletivo será realizado em três etapas: 

1. Análise de currículo; 
2. Entrevista individual; 
3. Devolutiva. 

 
 
 
 

Montes Claros, 19/02/2021. 
Cyntia Sobrinho – Gerente de Recursos Humanos 
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