
 

 

Recrutamento e Seleção Interno 

 

 

Cargo: Assistente de Atendimento     

Setor/Local de Trabalho: Unis com você / Campus I e Campus II (na maior parte dos dias) 

Horário de Trabalho: 13h às 22h com 1h de intervalo (seg. a sex.) e 8h às 12h (sáb.) 

 

 

Perfil do profissional 

 

- Formação Acadêmica Necessária: Cursando Graduação 

Áreas de formações: Administração, Processos Gerenciais ou áreas correlatas. 

 

- Formação Acadêmica Desejável: Graduação Concluída 

Áreas de formações: Administração, Processos Gerenciais ou áreas correlatas. 

 

- Requisito indispensável: Conhecimento nível intermediário do Pacote Office 

 

- Habilidades e Atitudes: 

Prestabilidade, excelência, inovação, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, 

organização, dinamismo, flexibilidade, autoconfiança, compreensão, persuasão, trabalho em equipe, 

criatividade, agilidade, aprendizado e desenvolvimento pessoal. 

 

- Experiência:  Sim    Não 

Qual(is): Mínimo 2 anos de experiência com atendimento ao público. 

 

 

Atividades 

 

Descrição sumária: 

Atua com atendimento acadêmico, acompanhando junto aos setores internos as solicitações dos 

alunos. Realiza atividades relacionadas à retenção com foco no relacionamento com o aluno, 

fornecendo informações de forma clara e objetiva e prestando total apoio aos mesmos, visando 

assegurar a eficácia do trabalho, mantendo a excelência no atendimento e a satisfação do cliente. 

 

  



 

Descrição detalhada: 

- Acompanhar, monitorar e mensurar o controle de retenção, sob as diretrizes estratégicas da 

instituição para este viés;  

- Monitorar cancelamento, trancamento e transferência das matriculas dos alunos; 

- Propor soluções para reduzir a evasão de cada unidade; 

- Executar serviços de atendimento telefônico e pessoal, fornecendo informações sobre cursos, 

valores de serviços, programas de bolsa FIES, PROUNI, e Institucionais entre outros assuntos 

distintos sendo todos relacionados à área; 

- Apoiar na impressão de declarações, arquivos e verificando situação acadêmica e financeira do 

aluno; 

- Apoiar demais unidades esclarecendo dúvidas e orientando no atendimento quanto a cursos, 

valores de serviços, programas de bolsa FIES, PROUNI, e Institucionais outras solicitações; 

- Prestar atendimento ao aluno no que diz respeito à aquisição, cancelamento, suspensão e 

transferência de bolsas através dos programas governamentais e institucionais; 

- Encaminhar os alunos à Assistente Social em caso de cancelamento e trancamento de matrícula; 

- Trabalhar alinhado o setor de Atendimento e Planejamento Estratégico;  

- Receber e dar encaminhamento aos documentos e contratos referentes aos programas de bolsa 

FIES, PROUNI, e Institucionais; 

- Alimentar e organizar planilhas relacionadas as atividades do setor; 

- Manter a organização do ambiente de trabalho; 

- Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

 

 

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

descrevendo no assunto do e-mail “Assistente de Atendimento”, até o dia 23/03/2018. 

mailto:recrutamento@unis.edu.br

