
 

Recrutamento Interno 

 

Cargo: Assistente de Processos Acadêmicos                                    

Setor/Local de Trabalho: Novos Negócios / Cidade Universitária                                                     

Horário de Trabalho: 9:00 às 18:00 com uma hora de intervalo (seg. a sex.) e 4h (sáb.)  

 

Perfil do profissional 

 

Formação Acadêmica: Cursando Graduação 

Áreas de formação: Licenciaturas, tecnólogos e bacharelados. 

 

Requisito Indispensável: Conhecimentos na área de informática (editores de textos, 

planilhas, internet, etc). Redação de textos, comunicação, relação interpessoal. 

 

Habilidades e Atitudes: Prestabilidade, excelência; interesse por inovações e uso de 

novas tecnologias, boa comunicação oral e escrita, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, autoconfiança, análise crítica, capacidade de síntese, compreensão, trabalho 

em equipe, autocontrole das emoções, ótima percepção, criatividade, habilidade para 

administrar conflitos, proatividade, pontualidade, cordialidade. Capacidade de organizar, 

planejar e controlar rotinas administrativas. 

 

 

Experiência: Mínimo 2 anos de experiência em áreas administrativas. 

 

 

  



 

Atividades 

 

Descrição sumária: 

Apoiar a gestão em atividades administrativas e acadêmicas, fornecendo apoio aos 
tutores quanto ao acompanhamento das disciplinas, oferecendo suporte aos professores 
e auxiliando quanto ao esclarecimento das dúvidas pertinentes. 

 

Descrição detalhada: 

� Atuar com rotinas administrativas visando o atendimento das demandas internas 
da instituição; 

� Monitorar os alunos no ambiente virtual, motivando-os e dando suporte e 
auxilio; 

� Acompanhar e receber as Avaliações e preparar o encaminhamento dos 
mesmos (formatação, codificação, formatação final e geração de cópias); 

� Redigir correspondências, digitar e reproduzir correspondências, e-mail, ofícios e 
outros documentos; 

� Preencher relatórios pertinentes as atividades que envolvem sua atuação; 
� Atender ao público interno e externo recebendo e fornecendo documentos e 

informações solicitadas; 
� Organizar e manter a manutenção do arquivo de documentos na sua área de 

atuação; 
� Atender e efetuar ligações telefônicas, internamente ou externamente, sobre 

assuntos relacionados à sua área de atuação; 
� Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

 
 

Interessados (as) deverão encaminhar currículo para recrutamento@unis.edu.br, 

descrevendo no assunto do e-mail “Assistente de Processos Acadêmicos” até o dia 

19/02/2017. 


