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Edital Nº 17/2022 – Recrutamento Externo UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

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

inscrições para o processo de seleção externo para preenchimento de 04 (quatro) vagas de 

jovens aprendizes. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Nome da vaga prevista neste edital: Jovens Aprendizes 

 Setor de alocação da vaga: Administrativo 

 Inscrições: até 10/09/2022 – atenção para as orientações de inscrição informadas no 

tópico 4 deste edital. 

 Carga horária: 20 horas semanais 

 Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para 

entrevista. 

 
2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

Cursando efetivamente o Ensino Médio 

 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

 Auxiliar em tarefas administrativas 

 Apoiar no atendimento ao público 

 

3.2 Habilidades e competências: 

 Interesse em aprender 

 Organização 

 Proatividade 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

4.1 Inscrição: 
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Para se inscrever é necessário tomar conhecimento os itens propostos neste edital, 

com atenção à formação, experiência, habilidades e competências. 

A partir da análise do edital, é necessário acessar o formulário disponível no link 

abaixo, responder as perguntas solicitadas e anexar o currículo ao final. 

Link para acesso a inscrição: 

https://forms.gle/XzXLzsAkWXHV9ndj7  
 

4.2 Análise e triagem de currículos: 

Todos os currículos e e-mails serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 
4.3 Avaliações: 

As avaliações serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. A avaliação do perfil será composta pela análise do currículo, 

avaliações e entrevista. Podem ser utilizadas também outras ferramentas que o UNIDEP 

entender necessário para este processo de seleção. 

 
4.4 Entrevista por competência 

As avaliações serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. 

 
4.5 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas de a partir 

de 20/09/2022. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao processo 

de admissão. 

Pato Branco, 17 de agosto de 

2022 
 

 

 

 

 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 
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Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 


