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Edital Nº 05/2022 – Recrutamento Misto UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das inscrições 

do o processo de seleção misto (interno e externo) conforme informações abaixo.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Nome da vaga prevista neste edital: ASSISTENTE DE MARKETING E 

RELACIONAMENTO 

 Quantidade de vagas disponíveis: 01 (uma) 

 Setor de alocação da vaga: MARKETING E RELACIONAMENTO 

 Carga horária: 44h semanais 

 Período de inscrições: 10/03/2022 à 20/03/2022 

 Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos que avançarem nas 

etapas do processo seletivo. 

Obs: No caso de candidatura de colaborador do UNIDEP, é imprescindível a conversa com 

seu líder imediato, antes de efetivar sua candidatura à vaga. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação e experiência: 

  Cursando ou graduado nas áreas de Administração, Marketing, publicidade 

entre outras áreas correlatas 

 Conhecimentos sobre relacionamento com o cliente 

 Experiência com prospecção de clientes 

 Alinhamento com o perfil e competências requisitadas 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

 Executar atividades de prospecção dos cursos de graduação e pós-graduação 

em escolas, empresas, associações e demais pontos de interesses em Pato 

Branco e região. 

 Conduzir interação com leads e candidatos dos processos seletivos, atuando no 
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cumprimento de metas estabelecidas. Acompanhar os processos no pós-

matrícula, prazos de entregas, pagamentos e participação na definição das 

estratégias de prospecção e venda. 

 Atuar nas ações desenvolvidas pela equipe de marketing institucional. 

3.2 Habilidades e competências: 

 Proatividade 

 Comunicação assertiva: oral e escrita 

 Organização e planejamento 

 Negociação 

 Flexibilidade de horários 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário tomar conhecimento dos itens propostos neste edital, 

com atenção à formação, experiência, habilidades e competências. 

 Link recrutamento interno (colaboradores que já atuam no UNIDEP): 

https://forms.gle/qETuKKPJN46ay3k19 

 Link recrutamento externo (comunidade academica): 

https://linkcapitalhumano.abler.com.br/vagas/assistente-de-relacionamento-e-

captacao-992186  

 

4.2 Análise e triagem de currículos: 

Todos os formulários e currículos serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Entrevistas: 

As entrevistas serão agendadas previamente com os candidatos selecionados para esta 

etapa. O processo seletivo será composto pela análise do currículo, avaliações e entrevistas. 

Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o UNIDEP entender necessário para este 

processo de seleção. 

4.4 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas até 

15/04/2022. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo de 

https://forms.gle/qETuKKPJN46ay3k19
https://linkcapitalhumano.abler.com.br/vagas/assistente-de-relacionamento-e-captacao-992186
https://linkcapitalhumano.abler.com.br/vagas/assistente-de-relacionamento-e-captacao-992186
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admissão. 

 

 

Pato Branco, 14 de março de 2022. 

 

 

 

 
 

Ronaldo Bieber 

Relacionamento e captação 

 

 

 

 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 


