
 

 

DIVULGAÇÃO DE VAGA 

O CER Diamantina informa a abertura da vaga: 

CARGO: AUXILIAR DE COMPRAS 

Atividades a serem 

executadas: 

- Auxiliar na estruturação e manutenção do setor de compras; 
- Realizar todo o processo de compras conforme o fluxo 
definido; 
- Pesquisar, cotar e fazer a análise e negociação de preços de 
a cordo com o regulamento de compras; 
- Controlar o estoque: entrada e saída de materiais; 
- Solicitar orçamentos; 
- Finalizar o fluxo de compras; 
- Manter contato com fornecedores; 
- Dispensar material de consumo para diversos setores seguindo 
o protocolo definido; 
- Preencher formulários e planilhas do setor; 
- Auxiliar a direção e a gerência nas tarefas pertinentes a 
função, sempre que necessário; 
- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; 
- Participar e colaborar com a política de qualidade da 
Instituição; 
- Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Requisitos: 

- Ensino médio completo. 

- Conhecimentos de informática intermediário. 

- Carteira de habilitação A 

Observações: -Experiênica de 01 ano na área. 

Carga Horária: - 40h/semanais – 2ª a 6ª feira de 08h às 17h. 

Salário: - R$ 1.815,59 

Inscrições e Informações: 

Os interessados deverão levar currículo atualizado, 

contendo as experiências profissionais bem como data de 

admissão e demissão, cópia da carteira de habilitação e 

comprovante de escolaridade e fazer sua inscrição no 

CER: 

Local: Rua Coronel Manoel César, 180, Bairro: Presidente. 

Data: 24/01 a 31/01/17 

Horário: 09h às 11h 

              14h às 17h 

 

 

 



 

 

 

Critérios de análise do currículo Pontuação: 0 - 10 

1- Formação Acadêmica:  

 Ensino médio completo 

 Carteira de Habilitação: Categoria  

OBS: Demais formações não serão pontuadas. 

 

4,5 pontos 

1,5 pontos 

 

2- Histórico Profissional 

a) 01 ano de experiência 

b) 1 ano e 6 meses de experiência 

c) 2 anos de experiência 

d) 2 anos e 6 meses de experiência 

e) 3 anos de experiência 

f) 3 anos e 6 meses de experiência 

g) 4 anos de experiência 

De a cordo com os requisitos divulgados a pontuação mínima é de 01 ano de experiência. 
OBS: Não serão pontuados os períodos de experiência fracionados (menos de 06 meses) 

Máximo: 4,0 pontos 

a) 1,0 ponto 

b) 1,5 pontos 

c) 2 pontos 

d) 2,5 ponto 

e) 3 pontos 

f) 3,5 pontos 

g) 4,0 pontos 

 

3- Atualização Profissional 

a) 01 curso de capacitação/aperfeiçoamento; 

b) 02 cursos de capacitação/aperfeiçoamento; 

c) 03 de capacitação/aperfeiçoamento. 

OBS: Só serão pontuados os cursos de capacitação compatíveis com a área de atuação 
(aperfeiçoamentos, atualizações, congressos, simpósios, seminários).  
Máximo: 03 cursos. 

Máximo: 1,5 pontos 

a) 0,5 pontos 

b) 1,0 ponto 

c) 1,5 pontos 

OBS: Currículos sem a formação mínima exigida e/ou com informações incompletas serão desclassificados. 

 

Será desclassificado na análise de currículo, o candidato que se enquadrar, em pelo menos, 

uma das causas abaixo: 

a) Não atingir a pontuação mínima de 6,0 pontos; 

b) Informações incompletas ou pouco claras no currículo; 

c) Formação incompatível com a exigida neste edital; 

 

O candidato deverá entrar no site www.cerdiamantina.com.br ou entrar em contato com 

a Instituição através do telefone: (38)3531-4257 ou (38)3531-3520 para obter a informação 

http://www.cerdiamantina.com.br/


 

 

acerca de sua classificação ou desclassificação para a próxima etapa do certame, conforme 

as orientações recebidas no ato da inscrição e o cronograma abaixo: 

 

Data Horário Divulgação 

24 a 31/01/2017 09h às 11h e 

    14h às 17h 

Inscrição. 

02/02/17 11h Divulgação dos classificados na análise do currículo. 

08/02/17  10h às 18h Entrevista individual, conforme horário agendado 

para cada candidato. 

10/02/17 11h Divulgação da classificação final. 

 

Acompanhe o andamento dos Processos Seletivos pelo site: 
www.cerdiamantina.com.br ou pelo telefone: (38)3531-4257 

 
Diamantina, 24 de janeiro de 2017. 

 

http://www.cerdiamantina.com.br/

