
 

Sistema de Gestão da Qualidade 

Edital de Seleção de Pessoal Técnico Administrativo-PTA 
CÓDIGO REVISÃO DATA PÁGINA Nº 

IT/DDH 001.B 00 04/03/2022 1/1 
 

 

Este documento é propriedade da FPF. não podendo ser reproduzido, no todo ou em parte.  

(*) adição (**) modificação (***) exclusão 

 

EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA DE PESSOAL 

 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Universidade Vale do Rio 

Doce - UNIVALE, com sede em Governador Valadares/MG, informa a abertura de processo 

de seleção para o quadro de pessoal PTA, conforme a seguir especificado: 

 

I - Categoria Funcional:  Pessoal Técnico e Administrativo – PTA 

II - Carga Horária Semanal: 44h 

III - Modalidade do Contrato: Mensalista 

O contrato de trabalho será celebrado por período de experiência inicial de 45 (quarenta e 

cinco) dias, podendo ser: (1) encerrado antes do término, mediante prévio aviso; (2) 

extinto ao fim do prazo, com ou sem comunicação prévia, (3) prorrogado por mais 45 

(quarenta e cinco) dias. Findo o período de experiência, o funcionário, após avaliação, 

poderá ser efetivado ou não no cargo. 

IV- Turno:  Matutino e Vespertino 

V- Setor: Dlog- Departamento de Logística  

VI- Função: Auxiliar de refrigeração 

VII- Atividades a serem desempenhadas: Auxiliar na instalação, manutenção preventiva e 
corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação (limpeza, lubrificação, troca/substituição 
de peças). Monta tubulação (fixação tubulações e cabos, soldas e caso necessário, cortes 
em paredes ou piso), dimensionando de locais para instalação de equipamento e realiza 
testes finais nos equipamentos. Auxilia o técnico em todo processo de instalação e 
manutenção.  
 

VIII - Requisitos Mínimos: 

a) Experiência: 03 (três) meses. 

b) Educação: Ensino fundamental 

c) Habilidade (técnicas e comportamentais): Trabalho em equipe e facilidade de 

relacionamento interpessoal, senso de organização e proatividade.  

IX - Processo de Seleção:  

a) A primeira etapa da seleção será realizada por meio de análise e seleção de currículo. 

b) A segunda etapa será realizada por meio do processo da entrevista, técnica de 

avaliação e dinâmica individual ou em grupo.  

c) A terceira etapa será por meio da avaliação psicológica e entrega da documentação. 
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IX.I - O Currículo deverá ser enviado até o dia 07/10/2022 , para o endereço eletrônico: 

Trabalhe Conosco:   https://www.univale.br/trabalhe-conosco/ 

X- Informações adicionais: 

X.I -  A inscrição e participação no processo de seleção não implica em direito à contratação 

imediata, podendo a Fundação Percival Farquhar definir a data que melhor atenda aos seus 

interesses e até mesmo desistir da seleção. 

X.II - A prestação de serviços presencial ocorrerá no município de Governador Valadares-

MG, em quaisquer dos campi da universidade.   

Governador Valadares-MG, 28 de junho de 2022 

Fundação Percival Farquhar 
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