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Edital Nº 15/2022 – RECRUTAMENTO EXTERNO 

GESTA – GESTÃO DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

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

para o processo de seleção para preenchimento de vaga para o setor de Gestão e Desenvolvimento 

de Talentos - GESTA. Este edital tem caráter misto, prevê recrutamento interno e externo. 

 

1. RESUMO E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a. Setor de alocação da vaga: GESTA 

b. Líderança imediata: Pró-Reitoria Administrativa Financeira 

c. Informações sobre o GESTA:  https://forms.gle/QJLAnP22dSnyz8jD8  

d. Nome da vaga prevista neste edital: SUPERVISOR DE RECURSOS 

HUMANOS 

e. Quantidade de vagas: 01 vaga 

f. Inscrições: informações no tópico 5.2 deste edital. 

g. Período de inscrições: até 03/07 

h. Entrevista por competência: será agendada previamente. 

i. Resultado final e entrega de documentação após resultados: Até 20/07/2022 

j. Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para entrevista. 

 

2. SOBRE O SETOR DE ALOCAÇÃO DA VAGA 

O GESTA - Gestão e Desenvolvimento de Talentos é um setor que tem como objetivo instituir 

gestão estratégica de desenvolvimento de talentos, a partir de práticas que valorizem o envolvimento 

colaborativo dos funcionários, visando oportunizar o aprimoramento de habilidades potenciais e 

promover sólido entrelace com as perspectivas institucionais, tendo como referência de atuação a 

gestão de pessoas com foco em competências. 

O Modelo de Gestão de Pessoas do UNIDEP está estruturado a partir da premissa de que as 

pessoas são importantes e fundamentais para que a instituição cumpra a sua missão. 

Os valores que estão incorporados ao Modelo de Gestão de Pessoas trazem implícitas as 

seguintes premissas: 

I. O trabalho é o principal elo de ligação entre o colaborador e a instituição e, portanto, deve ser 

gratificante para motivar e desafiador para possibilitar o crescimento; 

II. A comunicação, por parte da Instituição, dos resultados esperados da execução do trabalho 

é um elemento essencial ao processo de motivação do colaborador; 

https://forms.gle/QJLAnP22dSnyz8jD8
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III. Reconhecer e recompensar os esforços individuais e da equipe mantém a motivação em nível 

elevado; 

O GESTA é direcionado aos colaboradores, docentes e terceirizados que atuam diretamente 

no UNIDEP. 

O GESTA é responsável por desenvolver a cultura organizacional de gestão de pessoas, 

atuando no desenvolvimento de talentos em sete campos da organização: recursos, processos, 

departamentos, liderança, cultura, valores, políticas e estratégias e missão visão e valores. 

As políticas de Gestão e Desenvolvimento de Talentos estão direcionadas na perspectiva dos cinco 

pilares da gestão de pessoas: motivação, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento e 

competência e treinamento e desenvolvimento. 

 

3. ATRIBUIÇÕRES E RESPONSAIBILIDADES  

 Elaborar e gerir plano de trabalho do setor, de acordo com as metas institucionais; 

 Gerir os processos de recrutamento, seleção e admissão de candidatos; 

 Coordenar a elaboração e aplicação dos planos de ações relativos à pesquisa de clima 

organizacional; 

 Coordenar os ciclos de avaliação de desempenho; 

 Buscar promover melhorias nos benefícios e condições de trabalho, que possibilitem um 

ambiente      adequado e agradável a todos os colaboradores; 

 Coordenador o levantamento de necessidades de treinamento; 

 Coordenar ações de treinamento e desenvolvimento pessoal; 

 Realizar Feedback com a euipe; 

 Coordenar processos de mediação de conflitos; 

 Sistematizar e coordenar fluxos do setor; 

 Gerir a equipe e potencializar resultados; 

 Atuar juntamente com a Pró-Reitoria administrativo financeiro em ações de melhoria 

institucionais na área de Gestão e desenvolvimento de Talentos; 

 Supervisionar atividades do setor de departamento pessoal. 

 

4. HABILIDADES IMPORTANTES PARA A VAGA: 

o Boa comunicação; 

o Assertividade; 

o Espírito de liderança; 
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o Sistematização de processos; 

o Relacionamento interpessoal positivo; 

o Organização e gestão do tempo; 

o Gestão de conflitos; 

o Capacidadee de assumir riscos; 

o Saber resolver situações de conflito; 

o Gostar de trabalhar com gestão de pessoas; 

o Abertura para autodesenvolver-se; 

o Gostar de desenvolver talentos; 

Sentir-se alinhados com os valores do Grupo AFYA Educacional: 

o Foco no aluno: Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa 

visão se concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade. 

o Gente é tudo pra gente: A única forma de uma marca se tornar referência é por meio 

das pessoas, de suas equipes. Elas vão atender nossos alunos com o compromisso de 

entregar o melhor serviço e experiências de aprendizado. 

o Espírito empreendedor: Somos orientados para atingir objetivos de uma forma única, 

integrada. Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, sendo responsáveis por 

projetos e resultados. 

o Ser apaixonado: Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por 

isso, tome as rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional e 

pessoal. 

o Inovação: Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os 

problemas em geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre 

nos levará para novas oportunidades. 

o Qualidade: Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de 

um negócio está em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos serviços 

que prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, tornando-os 

melhores profissionais. 

 

5. REQUISITOS PARA CONCORRER A VAGA 

 Resultado do perfil comportamental adequado à vaga; 

 Mínimo 2 (dois) anos de experiência no mercado de trabalho, na área de Gestão de 

Pessoas e/ou Gestão de equipes; 
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 Sólida experiência em cargo de gestão na área de RH, gestão de pessoas e/ou 

Departamento Pessoal; 

 Será um diferencial experiência em Instituições de Ensino. 

 

5.1 FORMAÇÃO  

 Obrigatória Graduação completa em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, 

Administração ou áreas afins; 

 Obrigatória Pós-graduação completa reconhecida pelo MEC; 

 Será um diferencial para análise, outras formações nas áreas de: 

 Desenvolvimento humano; 

 Pesquisa de clima organizacional; 

 Avaliação e análise de perfil comportamental; 

 Avaliação de desempenho; 

 Condução de grupos. 

5.2 INSCRIÇÕES 

Para se inscrever o candidato deve tomar conhecimento integral deste edital e, caso se 

identifique com a vaga e processo seletivo, se inscrever através do link 

https://forms.gle/A3YMEY1Hzz4ZPkPB6. 

 

Pato Branco, 20 de junho de 2022. 

 

Ornella Bertuol 

Reitora 

Cláudia Roberta Facin  

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

https://forms.gle/A3YMEY1Hzz4ZPkPB6

