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EDITAL DE SELEÇÃO PUBLICA EXTERNA PARA O CARGO DE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALOCADA NA SECRETARIA DA 

DIRETORIA EXECUTIVA DO SISTEMA OCB/ES 

 

A OCB/ES – Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito 

Santo, personalidade jurídica de direito privado, situado na Av. Nossa Senhora da Penha, 

1477 – Santa Lúcia - Vitória/ES, CEP 29056-243, por meio de sua Comissão 

Coordenadora de Processo Seletivo, torna público a abertura de inscrições para o 

Processo de Seleção Pública Externa para o cargo de Assistente Administrativo 

Alocada na Secretaria da Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 

O objetivo do Processo de Seleção Pública é o preenchimento imediato de 01 (uma) 

vaga para Assistente Administrativo que estará alocada na Secretaria da Diretoria 

Executiva do Sistema OCB/ES, para compor o quadro de empregados da OCB/ES – 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, em sua unidade administrativa em Vitória/ES. 

 

CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O processo de Seleção Pública Externa para Assistente Administrativo alocada 

a Secretaria da Diretoria Executiva do Sistema OCB/ES será regido por este edital e por 

seus Anexos, com eventuais retificações, e sua execução caberá à Comissão 

Coordenadora de Processo Seletivo da OCB/ES, obedecidas às normas deste Edital. 

Art. 2º - O prazo de validade deste Processo de Seleção Pública será de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado, podendo 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da OCB/ES. 

Art. 3º - Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de 

Brasília-DF. 
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CAPÍTULO III – DA AMPLA DIVULGAÇÃO DO EDITAL 

Art. 4º - O presente edital será amplamente divulgado por meio de anúncio, redes 

sociais e demais ferramentas que atinjam o objetivo de ampla divulgação. Todos os 

demais atos relativos a este Processo Seletivo, serão divulgados na íntegra no endereço 

eletrônico www.ocbes.coop.br, no banner específico deste processo seletivo (OCB/ES -

> Editais e Licitações -> PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo 

- DIREX). 

Art. 5º - Qualquer dúvida ou esclarecimento cujo candidato necessite de apoio da 

Comissão Coordenadora de Processo Seletivo, deverá acioná-la nos termos e prazos 

dispostos no presente edital. 

Art. 6º - Em todos os casos a Comissão Coordenadora de Processo Seletivo da OCB/ES 

não fornecerá qualquer informação por canal de comunicação que não seja via e-mail.  

 

CAPÍTULO IV – DA COMUNICAÇÃO 

SEÇÃO I – DO ACESSO A COMISSÃO DE RECRUTAMENTO 

Art. 7º - O processo de Seleção Pública Externa para o cargo de Assistente 

Administrativo alocada na Diretoria Executiva do Sistema OCB/ES será regido por este 

edital e por seus Anexos, entretanto, a Comissão Coordenadora de Processo Seletivo da 

OCB/ES ficará à disposição dos candidatos através do e-mail: 

recrutamento@ocbes.coop.br.  

Parágrafo único – A Comissão de Recrutamento não fornecerá informações, dados, 

explicações e outros por meio que não seja através do e-mail supracitado.  

 

SEÇÃO II – DO PRAZO PARA APRESENTAR QUESTIONAMENTOS 

Art. 8º - Se após a leitura da integra do presente edital, o candidato sobrevier a dúvidas 

e questionamentos, deverá este acionar a Comissão Coordenadora de Processo Seletivo 

da OCB/ES obedecendo aos seguintes prazos: 

 

a) Antes da realização das etapas recrutais: Caso a solicitação de esclarecimento 
de dúvidas ou demais questionamentos ocorra no formato aqui disposto, o 
candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para manifestar-se, de modo a 
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viabilizar a resposta da comissão de recrutamento que por sua vez, terá o prazo 
de até 02 (dois) dias úteis para responder. 

 

b) Após as etapas recrutais: Caso a solicitação de esclarecimento de dúvidas ou 
demais questionamentos ocorra no formato aqui disposto, o candidato se 
submete automaticamente as regras adotadas no capítulo que disciplina os 
recursos.  

 

Parágrafo primeiro - Todo contato dos candidatos com a Comissão Coordenadora de 

Processo Seletivo da OCB/ES, para esclarecimento de dúvidas e/ou solicitações deve 

ser feita pelo e-mail recrutamento@ocbes.coop.br. Não serão atendidos pedidos de 

esclarecimento de dúvidas e/ou solicitações via ligações telefônicas. 

 

SEÇÃO III – DAS PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS 

Art. 9 - A íntegra do Edital e Abertura do Processo de Seleção Pública Externa, os 

Comunicados de todas as etapas do mesmo, e ainda a Homologação do mesmo serão 

publicadas no endereço eletrônico www.ocbes.coop.br, no banner específico deste 

processo seletivo (OCB/ES -> Editais e Licitações -> PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – 

Assistente Administrativo – DIREX).  

Art. 10 - É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todas as 

publicações relativas a este por meio do endereço eletrônico www.ocbes.coop.br, no 

banner específico deste processo seletivo (OCB/ES -> Editais e Licitações -> PROCESSO 

SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo – DIREX), especialmente com 

base no cronograma divulgado, não podendo sobre elas alegar desconhecimento. 

Art. 11 - O candidato fica ciente após a leitura deste que é exclusivamente responsável 

por acompanhar o cronograma, bem como as demais publicações pertinentes.  

 

CAPÍTULO IV – DA FASE DE INSCRIÇÕES 

SEÇÃO I – PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

Art. 12 – As inscrições se iniciam no 07/10/2021 e terminam no 13/10/2021 conforme 

determinado no Anexo I – Cronograma deste Edital. 
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Art. 13 – Desde já fica estabelecido que a OCB/ES, havendo necessidade, poderá 

prorrogar o prazo de inscrição.  

 

SEÇÃO II – DO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO 

Art. 14 - As inscrições deverão ser realizadas no endereço eletrônico 

www.ocbes.coop.br, em banner específico deste processo seletivo (OCB/ES -> Editais e 

Licitações -> PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo – DIREX), 

sendo vedada a inscrição realizada por outros meios que não sejam especificados neste 

Comunicado de Abertura do Processo Seletivo. 

Art. 15 – Não será cobrada taxa de inscrição para participação no Processo Seletivo.  

Art. 16 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento/discordância. 

 

 

SEÇÃO III – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Art. 17 – O Candidato inscrito receberá um e-mail indicando seu número de inscrição, 

a partir deste instante, a forma de identificação dele será, exclusivamente, realizada 

pelo número informado. 

 

SEÇÃO IV – DA FALHA TÉCNICA 

Art. 19 - Se no último dia de inscrições for detectada falha de ordem técnica de 

responsabilidade da OCB/ES, a mesma procederá com a inclusão da inscrição dos 

candidatos prejudicados. Desde que por eles acionados, no formato de comunicação 

previsto neste edital.  

 

SEÇÃO V – DAS REGRAS GERAIS 

Art. 20 - Em nenhuma hipótese serão efetuadas alterações e/ou retificações nos dados 

informados profissionais informados pelo candidato em seu currículo ou na ficha de 

inscrição, exceto se as alterações foram meramente relacionadas a erros de digitação 

ou ordem material.  
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Art. 21 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 

disposto neste Edital e em seus Anexos, certificando-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para o cargo e função. 

 

CAPÍTULO V – DA VAGA E DAS RESERVAS 

SEÇÃO I – DO RESUMO DA VAGA 

Art. 22 - O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento imediato, após homologação, 

de 01 (uma) vaga para o cargo e função, com as exigências e nomenclaturas 

apresentadas no ANEXO II deste Edital. 

Art. 23 - Ao regime de contratação da referida vaga, aplica-se a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e as normas a elas subsidiarias. 

Art. 24 - A todos os empregados celetistas da OCB/ES, são ofertados os benefícios 

adiante citados: Auxílio-transporte; auxílio-refeição no valor de R$ 640,00/mês; auxílio-

alimentação no valor de R$ 742,00/mês, auxílio saúde e odontológico; seguro de vida 

em grupo; previdência privada complementar e plano de cargos e salários. Bem como, 

benefícios adicionais previstos em Acordo Coletivo de Trabalho. 

Art. 25 - A carga horária de trabalho da referida vaga é de 40 (quarenta) horas semanais 

e a jornada de trabalho é segunda a sexta-feira das 09h00min às 18h00min, com 01 

(uma) hora de intervalo intrajornada.  

Art. 26 - Os serviços deverão ser prestados no posto de trabalho da OCB/ES, em sua 

Sede administrativa localizada no endereço já citado e que compõe a Região 

Metropolitana da Grande Vitória. Adicionalmente, poderão, de forma excepcional 

alguns serviços serem executados aos sábados e fora da região metropolitana, sendo 

que para tanto o empregado será submetido a portaria que regulamenta o referido 

procedimento.  

 

SEÇÃO II – DA CANDIDATA LACTANTE 

DAS REGRAS GERAIS 

Art. 27 - A candidata lactante que for informada sobre participação nas etapas 

Entrevista Técnica, caso o horário estipulado pela comissão conflitar com o de 

amamentação, poderá solicitar alteração através do e-mail 

recrutamento@ocbes.coop.br. 
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CAPÍTULO VI – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

SEÇÃO I – DOS LOCAIS E DATAS 

Art. 28 – As etapas do presente processo ocorrerão conforme previsto neste edital.  

 

SEÇÃO II – DAS ETAPAS DO PROCESSO 

Art. 29 – O presente processo seletivo será composto por 03 (três) etapas obrigatórias, 

sendo: 

ETAPA MODALIDADE CLASSIFICAÇÃO 

1ª etapa Análise Curricular  De caráter eliminatório 

2ª etapa 
Avaliação de Conhecimentos 

(Prova objetiva e discursiva/redação) 
De caráter eliminatório 

3ª etapa Entrevista Técnica De caráter eliminatório 

4ª etapa 
Divulgação do Resultado e Convocação para Entrega de 

Documentos 
Etapa eliminatória final 

 

DA 1ª ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR  

Art. 30 - Esta etapa tem por finalidade a verificação de atendimento ou não dos pré-

requisitos do cargo e da função, relativos à escolaridade, as experiências profissionais 

especificadas no perfil do cargo. 

Art. 31 - O preenchimento inadequado, a falta de informações, ou a não comprovação 

de informações declaradas serão motivo de exclusão automática do processo seletivo. 

Art. 32 - Os candidatos que deixarem de atender a um ou mais pré-requisitos estarão 

eliminados automaticamente do Processo Seletivo. 

 

DA 2ª ETAPA – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

A Avaliação de Conhecimentos (prova objetiva e discursiva/redação) consiste na 

aplicação de instrumento de avaliação com conteúdo(s) /tema(s) relacionado(s) à(s) 

experiência(s), conhecimento(s) e atribuições requeridos para o cargo/função; 
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As instruções constantes nos cadernos de prova complementam este comunicado e 

deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato; 

A prova objetiva de conhecimentos será de 40 (quarenta) questões, no valor total de 75 

(setenta e cinco) pontos, sendo: 

Provas Nº de Questões Peso das Questões Total de Pontos 

Língua Portuguesa 20 2,0 40,00 

Cooperativismo e 

Conhecimentos Gerais 
20 1,5 30,00 

Total 40  70,00 

Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não obtiver um mínimo de 60% 

(sessenta por cento) de acerto nas questões objetivas da Avaliação de Conhecimentos 

(prova objetiva e discursiva/redação) e não estiver entre os 20 (vinte) primeiros 

colocados; 

Os candidatos não eliminados na forma do item anterior serão ordenados por ordem 

decrescente das notas obtidas na prova objetiva; 

Serão corrigidas as provas discursivas/redação dos candidatos classificados na prova 

objetiva até a 20ª (vigésima) classificação por cargo/função. 

 

DA ENTREVISTA TÉCNICA 

REGRAS GERAIS 

Art. 33 - A Entrevista Técnica é a etapa do processo seletivo referente à análise e 

avaliação das competências, especialmente a competência técnico-profissional 

relacionada às experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória 

profissional do candidato, conforme definido no perfil de competências da vaga. 

Art. 34 - A Entrevista Técnica acontecerá em dias e horários previamente definidos no 

Cronograma deste Edital. Ciente desde já o candidato, que a OCB/ES poderá alterar as 

datas e horários. 

Art. 35 - A Entrevista Técnica será realizada individualmente com os candidatos 

classificados e aprovados para esta etapa. 
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Art. 36 - A Entrevista Técnica constituirá de questionamento(s) oral (is) sobre tema(s), 

situação (ões), prática(s) relacionada(s) ao exercício profissional, atribuições do 

cargo/função, conhecimentos gerais e específicos e competências da vaga pleiteada. 

Art. 37 - O candidato que não autorizar formalmente a gravação e filmagem, 

previamente a realização da mesma, em formulário específico a ser disponibilizado ou 

através de anuência expressa, não poderá participar da entrevista técnica. Sendo, 

portanto, desclassificado.  

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 38 - Os candidatos serão avaliados, na etapa Entrevista Técnica considerando-se os 

seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO E MÉTRICA PONTUAÇÃO 

1. Atitudes e 
habilidades 

1.1 - Comunicação e expressão 

10 – Acima do esperado 

7 – Dentro do esperado 

5 – Abaixo do esperado 

3 – Não recomendado  

30 1.2 - Comportamento e postura 

10 – Acima do esperado 

7 – Dentro do esperado 

5 – Abaixo do esperado 

3 – Não recomendado 

1.3 Adequação de vocabulário  

10 – Acima do esperado 

7 – Dentro do esperado 

5 – Abaixo do esperado 

3 – Não recomendado 

TOTAL  30 
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DA FORMALIDADE DA ENTREVISTA TÉCNICA 

Art. 39 - A Entrevista Técnica terá duração total de, no máximo 15 (quinze) minutos. 

Art. 40 - A nota final desta etapa será a média aritmética simples das notas atribuídas 

pelos avaliadores. 

Art. 41 - A Entrevista Técnica será realizada individualmente por ordem alfabética, em 

horário(s) definido(s) e acontecerá conforme ANEXO I do Cronograma definido no 

Edital de Abertura. 

Art. 42 - Os candidatos serão pontuados e classificados por ordem decrescente de 

pontuação, considerando o resultado obtido na Entrevista Técnica, num total de até 

10 (dez) candidatos. 

Art. 43 - O resultado desta etapa será divulgado no endereço eletrônico 

www.ocbes.coop.br, no banner específico deste processo seletivo (OCB/ES -> Editais 

e Licitações -> PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo – 

DIREX). 

 

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS 

SEÇÃO I – DAS REGRAS GERAIS  

Art. 44 – Das decisões, publicações e resultados publicados pela OCB/ES caberão 

recursos, desde que fundamentados, direcionados à Comissão Coordenadora de 

Processo Seletivo da OCB/ES.  

Art. 45 - A interposição de recurso fundamentado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados do primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto do recurso, em 

todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 

candidatos. 

Art. 46 - Não serão permitidos ao candidato a inclusão, a complementação, a 

suplementação ou a substituição de documentos durante ou após os períodos 

recursais previstos no presente edital.  

Art. 47 - Não serão disponibilizadas ao candidato cópias e/ou devolução de recursos e 

documentos entregues, ficando a documentação sob a responsabilidade da OCB/ES até 

o encerramento do Processo Seletivo. 

Art. 48 - Toda e qualquer alteração e/ou correção no resultado publicado ainda em 

fase preliminar e não definitiva, causada por força de recurso, poderá provocar 
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alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, 

ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 

exigida. 

Art. 49 - Não haverá reapreciação de recursos. 

 

SEÇÃO II – DA FORMALIDADE DE INTERPOSIÇÃO 

Art. 50 - Todos os recursos poderão ser apresentados, através do formato abaixo, 

desde que devidamente fundamentado e que observe o prazo citado na seção anterior 

do presente edital.  

Art. 51 – O recurso deverá:  

a) Ser enviado através de endereço eletrônico, direcionado ao e-mail, 

recrutamento@ocbes.coop.br devidamente preenchido conforme Anexo III deste 

Edital.     

Art. 52- Não serão considerados os recursos, laudos médicos, títulos ou outros que 

não atenderem às formas e os prazos determinados no Edital. 

 

SEÇÃO III – DO INDEFERIMENTO OU DEFERIMENTO 

Art. 53 - A análise dos recursos será de responsabilidade da OCB/ES, cabendo a este se 

necessário, demandar de profissional externo para avaliação de mérito do mesmo.  

Art. 54 - Serão indeferidos de ofício, os recursos que: 

a) Não estiverem devidamente fundamentados;  

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes; 

b) Não atenderem o disposto no presente capítulo.  

Art. 55 - Após a análise dos recursos impetrados a decisão será publicada de acordo com 

o Capítulo das Publicações deste Edital, e a resposta detalhada, quando necessária, será 

disponibilizada para consulta no endereço eletrônico www.ocbes.coop.br, no banner 

específico deste processo seletivo (OCB/ES -> Editais e Licitações --> PROCESSO 

SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo). 
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CAPÍTULO VII – DO RESULTADO FINAL E CONTRATAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 56 - O resultado de candidatos aprovados neste Processo Seletivo constará na 

ordem decrescente de classificação da Entrevista Técnica relativa ao CARGO e a 

FUNÇÃO para a qual concorreu. 

Art. 57 - Após o julgamento dos recursos, caso ocorram, será apresentado e 

homologado o resultado final do Processo de Seleção nos termos do capítulo que 

disciplina as publicações. 

 

SEÇÃO II – DA CONVOCAÇÃO E PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO 

Art. 58 - Quando da contratação, o candidato selecionado poderá ser convidado a se 

submeter a exames médicos pré–admissionais de caráter eliminatório, sob a 

responsabilidade da OCB/ES, que deverá aferir a aptidão física e mental para exercício 

do cargo e da função. 

Art. 59 - Concluída a Homologação do Processo Seletivo, a Coordenadoria de 

Operações, após a análise da comprovação dos requisitos, dará publicidade no endereço 

eletrônico www.ocbes.coop.br, no banner específico deste processo seletivo (OCB/ES -

> Editais e Licitações  PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – Assistente Administrativo 

– DIREX) e, estando comprovados os requisitos, o candidato será convocado, de acordo 

com os interesses da OCB/ES, para apresentação dos documentos admissionais, 

realização do exame médico admissional, assinatura do contrato de trabalho e início das 

atividades profissionais na OCB/ES. 

Art. 60 – Os candidatos que tenham sido aprovados, deverão apresentar a 

documentação comprobatória integral de todos os itens, aptidões, habilidades, 

competências e diferenciais informados, nos termos da lei.  

Art. 61 – A não apresentação de qualquer documento mencionado anteriormente, 

ensejará em desclassificação imediata do candidato. 

Art. 62 – A OCB/ES se reserva no direito de a qualquer momento, independente da 

aprovação e homologação de candidato, cancelar o processo seletivo, por motivos 

orçamentários e de força maior.  
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SEÇÃO III – DA CONSUMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Art. 63 – Após homologação final e irretratável de convocação para contratação, o 

candidato será encaminhado ao setor de recursos humanos e deverá apresentar, 

obrigatoriamente, os documentos abaixo citados: 

a) Somente originais - 2(duas) fotos 3x4 identificadas;  

b) exame admissional feito por empresa conveniada a OCB/ES e com o parecer apto 
para a contratação;   

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  

d) Originais ou cópias autenticadas dos documentos adiante mencionados: documento 
oficial de identificação; título de eleitor; comprovantes de votação ou certidão de 
quitação eleitoral emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral e Cartão do PIS; 

e) Comprovante de Residência atualizado com CEP;  

f) Certidão de Casamento; Cópia do documento oficial de identificação do conjugue, se 
casado;  

g) Certidão de Nascimento dos Filhos (menores de 18 anos, se houver);  

h) Certificado de Reservista ou Incorporação. 

Art. 64 – O setor de recursos humanos, poderá adicionalmente solicitar demais 

documentações, oportunidade em que deverá o candidato entregar de pronto.  

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

SEÇÃO I – DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 65 - Por razões de ordem técnica e de segurança, o OCB/ES não fornecerá nenhum 

exemplar ou cópia de provas relativas aos Processos Seletivos anteriores para 

candidatos, autoridades ou instituições de direito público ou privado. 

Art. 66 – A OCB/ES exime-se da responsabilidade de reembolso de despesas de 

qualquer natureza relativas à participação dos candidatos neste Processo Seletivo. 

Art. 67 - Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela OCB/ES, no 

que tange à realização deste Processo Seletivo, preservando sempre a lisura e a 

imparcialidade do processo. Os anexos, integram, para todos os fins o presente edital.  

Art. 68 - Integram este Edital os seguintes Anexos:  
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I - Cronograma 

II - Perfil do Cargo - Função 

III – Formulário para Interposição de Recurso 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO nº 001/2021 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

• Publicação do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo 001/2021 07/10/2021 

• Período de Inscrições 07/10/2021 a 13/10/2021 

• Período de Análise dos Currículos recebidos 
14/10/2021 a 15/10/2021 

•  Publicação com relação dos candidatos inscritos e convocação para Avaliação 

de Conhecimentos (prova objetiva e discursiva/redação) após às 18 horas; 
18/10/2021 

• Avaliação de Conhecimentos (prova objetiva e discursiva/redação); 20/10/2021 

• Publicação dos Classificados na 2ª etapa e convocação para entrevista técnica  22/10/2021 

• Realização de Entrevista Técnica 
26/10/2021 

•   Resultado da Entrevista Técnica; 27/10/2021 

• Prazo para interposição de recurso  
27 a 28/10/2021 

• Homologação Final do Processo Seletivo da OCB/ES 
29/10/2021 
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ANEXO II 

PERFIL DO CARGO 

1 - DADOS DA VAGA 

Cargo: Assistente  

Função: Assistente Administrativo  

Área: Secretaria da Diretoria Executiva 

Carga Horária: 40h/ semanais 

Salário Inicial: R$ R$ 1.387,61 (hum mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um 

centavos). 

Benefícios: Auxílio-transporte; auxílio-refeição no valor de R$ 640,00/mês; auxílio-alimentação 

no valor de R$ 742,00/mês, auxílio saúde e odontológico; seguro de vida em grupo; plano de 

cargos, previdência privada e salários e demais benefícios contidos no Acordo Coletivo de 

Trabalho dos empregados. 

 

2 - RESUMO DO CARGO/FUNÇÃO 

Atuam de forma individual ou em equipe, em ambientes fechados e em horários diurnos. 

Assessoram chefias, atendendo mais de um diretor ou uma área. Assessoram os executivos no 

desempenho de suas funções, atendendo pessoas (cliente externo e interno), gerenciando 

informações, elaboram documentos, controlam correspondência física e eletrônica, prestam 

serviços em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, supervisionam equipes de 

trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e eletrônicos auxiliando na 

execução de suas tarefas administrativas e em reuniões. 

 

3 - REQUISITOS BÁSICOS DO CARGO/FUNÇÃO 

• Ensino Médio Completo, cursado em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC); 
 

• Experiência mínima comprovada de pelo menos 06 (seis) meses em atividades a seguir: 

atender pessoas (cliente externo e interno), gerenciar informações, elaborar documentos, 

controlar correspondência física e eletrônica, prestar serviços em idioma estrangeiro, organizar 

eventos e viagens, supervisionar equipes de trabalho, gerir suprimentos, arquivar documentos 

físicos e eletrônicos; 
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• Conhecimento e domínio do Pacote Office; 

 

4 - ATRIBUIÇÕES 

Assessoram os executivos no desempenho de suas funções, atendendo pessoas (cliente externo 

e interno), gerenciando informações, elaboram documentos, controlam correspondência física 

e eletrônica, prestam serviços em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, 

supervisionam equipes de trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e 

eletrônicos auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões. 

 

5 - PERFIL DE COMPETÊNCIAS – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

5.1 – Competências Gerais 

Visão sistêmica - Capacidade de compreensão das interinfluências e vinculações da Organização 

com as ambiências interna e externa, e de atuação funcional interdependente, no sentido de 

influenciar positivamente os resultados. 

Inovação e criatividade - Capacidade para gerar soluções criativas, viáveis e adequadas às 

diversas situações, assim como facilitar e apoiar iniciativas inovadoras de pessoas, grupos e 

equipes orientadas para os resultados organizacionais. Pro-atividade, e capacidade de 

relacionamento com profissionais de diferentes formações e perfis. Capacidade de desenvolver 

suas atividades em um clima de elevada pressão e cobrança por resultados.  

Comprometimento - Capacidade de assumir e manter compromisso com a Organização e a 

equipe, fundamentando-se em comportamento ético, e visando ao cumprimento da missão, dos 

objetivos, estratégias e diretrizes da Instituição. 

Conhecimento técnico-profissional - Domínio dos conhecimentos conceituais técnicos, próprios 

da profissão ou área funcional, e sua aplicação proficiente. 

Foco no cliente interno - Capacidade para atuar como consultor interno, em sua área de 

atuação, diagnosticando necessidades e formulando respostas adequadas para assegurar o 

atendimento eficaz das demandas das áreas de atividades da Organização. 

Liderança técnica - Capacidade de influir tecnicamente, no desempenho e na obtenção de 

resultados das unidades estaduais e de outros clientes, transmitindo-lhes conhecimentos, 

orientações e instruções. 

5.2 – Competências Pessoais 

Adaptar-se a mudanças 

Demonstrar dinamismo 
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Demonstrar senso de organização 

Demonstrar espírito de liderança 

Trabalhar sob pressão 

Demonstrar proatividade 

Demonstrar capacidade de retórica 

Demonstrar iniciativa 

Administrar estresse 

Contornar situações adversas 

Demonstrar discrição 

Demonstrar sensibilidade 

Trabalhar em equipe 

Demonstrar capacidade de comunicação 

Administrar conflitos 

Demonstrar paciência 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Vitória/ES, ___ de ___________ de 2021. 

À Comissão Coordenadora do Processo Seletivo nº 001/2021 

OCB/ES 

Ref: Recurso Administrativo 

 

(   ) PRIMEIRA ETAPA (   ) SEGUNDA ETAPA (   ) TERCEIRA ETAPA 

 

Prezados Senhores, 

Eu,  ____________________________________________________,  candidato(a)  ao cargo de 

____________________________________, do Processo Seletivo nº 001/2021 OCB/ES, 

com inscrição nº ____________ . Venho através deste interpor o recurso, indicando, para tanto, 

o objeto da insurgência e respectiva fundamentação: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Atenciosamente, 

                                                      ___________________________ 

Assinatura do Candidato 

 


