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1ª Retificação do Perfil 2.5 e 2.6 – Processo Seletivo Nº 0012/2022 para o cargo: 

Porteiro  
 

Lê-se: 
 

Perfil 2.5 

 

 

 

 

Cargo: Porteiro   

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Médio Completo. 

Pré-requisito desejável   Curso de Serviços de Portaria; 

 Curso de Atendimento ao Cliente.  

Salário inicial R$  1.273,71 

Jornada de Trabalho 30 horas semanais  

Horário de Trabalho A definir 

Vagas Contratação Imediata 

Contrato 

A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 
(noventa) dias, ao término dos quais, se o desempenho do (a) 
profissional for satisfatório, o contrato converter-se-á, 
automaticamente, em prazo indeterminado. 

Principais Atribuições do Cargo 

Ter conhecimento básico dos serviços ofertados e do 
funcionamento das Unidades prestadoras de serviços; Ser preciso 
e breve no atendimento aos clientes internos e externos, 
demonstrando presteza e atenção; Atender e prestar serviços de 
apoio a clientes internos e externos; Atender as ligações 
telefônicas com presteza e agilidade, repassando as informações 
solicitadas; Controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas e 
veículos nas instalações da instituição identificando, orientando e 
encaminhando-as para os lugares desejados; Dar apoio durante a 
realização dos eventos internos e externos da instituição, 
desempenhando atividades delegadas pela Coordenação do 
evento; Participar de reuniões quando solicitado; Atender a 
eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Executar outras atividades correlatas a critério da 
chefia; Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas de Seleção 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 
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Perfil 2.6 

 

 

Cargo: Porteiro 

Requisitos Técnicos Obrigatórios  Ensino Médio Completo. 

Pré-requisito desejável   Curso de Serviços de Portaria; 

 Curso de Atendimento ao Cliente.  

Salário inicial R$  1.273,71 

Jornada de Trabalho 30 horas semanais  

Horário de Trabalho Banco de Reserva 

Contrato Intermitente de Trabalho 

Contrato intermitente de trabalho – é uma nova modalidade de 
contratação do trabalhador, expressamente prevista na Lei da Reforma 
Trabalhista. Considera- se como intermitente o contrato de trabalho no 
qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de 
inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente 
do tipo de atividade do empregado e do empregador. 

Principais Atribuições do Cargo 

Ter conhecimento básico dos serviços ofertados e do 
funcionamento das Unidades prestadoras de serviços; Ser preciso 
e breve no atendimento aos clientes internos e externos, 
demonstrando presteza e atenção; Atender e prestar serviços de 
apoio a clientes internos e externos; Atender as ligações 
telefônicas com presteza e agilidade, repassando as informações 
solicitadas; Controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas e 
veículos nas instalações da instituição identificando, orientando e 
encaminhando-as para os lugares desejados; Dar apoio durante a 
realização dos eventos internos e externos da instituição, 
desempenhando atividades delegadas pela Coordenação do 
evento; Participar de reuniões quando solicitado; Atender a 
eventuais solicitações ao bom andamento das atividades da 
instituição; Executar outras atividades correlatas a critério da 
chefia; Zelar pelos equipamentos e ambiente de trabalho, 
mantendo a ordem, limpeza e conservação. 

Etapas 

 Análise Curricular; 

 Avaliação Teórica; 

 Entrevista. 


