SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO DO ESTADO DO PARÁ –
SESCOOP/PA
Processo Seletivo nº 001/2022
APROVADA PARA A 4ª ETAPA – Análise de Atuação Curricular
OBS: Lista complementar de prova realizada em data diferente conforme legislação própria.
2 - CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO E MÉDIO:
CARGO / FUNÇÃO

TÉCNICO DE OPERAÇÕES

APROVADA PARA
4ª ETAPA
Formação: : Técnica ou superior em Agricultura - Natália Pantoja dos Santos

ou áreas afins
BELÉM/PA

Convocação para a 4ª Etapa – Análise de Atuação Curricular
Participarão desta etapa os candidatos classificados na etapa anterior.
A análise de atuação consiste na verificação de experiências profissionais, com base na análise dos currículos de
forma quantitativa, qualitativa e classificatória, objetivando analisar a adequação do perfil dos candidatos aos
requisitos estabelecidos para o cargo/função, atribuindo pontuação, de acordo com a tabela a seguir.
EVENTO
Experiência: 01 (um) ponto para cada ano de experiência
comprovada na área de atuação.

PONTUAÇÃO DESEJADA
4

Experiência em Cooperativismo: 01 (um) ponto para cada 06
(seis) meses de experiência comprovada na área, acrescido de 01
(um) ponto a mais para cada ano adicional.

5

Experiência em Estágio: 01 (um) ponto para cada 01 ano de
experiência comprovada na área, acrescido de 01 (um) ponto a
mais para cada ano adicional.

2

Formação Extra Curricular: 01 (um) ponto para cada Curso,
Congresso, Seminário e Fórum, com carga horária superior a 04
(quatro) horas, na área de formação ou cooperativismo.

2

Pós-Graduação (Latu Sensu): 01 (um ponto) para cada pósgraduação concluída na área de interesse.

2
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Os currículos encaminhados, obrigatoriamente precisam seguir as informações em sequência:
1) Dados Pessoais – nome completo, endereço, telefones de contato, e-mail.
2) Formação Acadêmica – nome do curso, grau obtido, nome da instituição de ensino, ano da conclusão.
3) Cursos de aperfeiçoamento e complementação curricular (idioma, informática, sistemas, entre outros) - nome
do curso, nome da instituição de ensino, ano da conclusão.
4) Experiência profissional – Nome da empresa, cargos ocupados, data de admissão, data de demissão, resumo das
principais atividades desenvolvidas. O candidato ficará obrigado a apresentar, no ato da contratação, a
documentação comprobatória dos eventos descritos no currículo.

Belém-PA, 26 de abril de 2022.
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL
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