
 

Recrutamento e Seleção Interno 

 

Cargo: Assistente de Processos Acadêmicos  

Setor/Local de Trabalho: CAP - GEaD / Cidade Universitária                                                     

Horário de Trabalho: 9h às 18h com um 1 hora de intervalo (Seg. a Sex.) e 4h (Sáb.) 

 

Perfil do profissional 

 

- Formação Acadêmica Necessária: Cursando Graduação 

Áreas de formação: Administração, Processos Gerenciais, Logística, Tecnologia ou áreas correlatas. 

 

- Formação Acadêmica Desejável: Graduação Concluída 

Áreas de formação: Administração, Processos Gerenciais, Logística, Tecnologia ou áreas correlatas. 

 

- Requisito Indispensável: Ter disponibilidade para viagem. Conhecimentos na área de 

informática especialmente Pacote Office. 

 

- 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, trabalho em equipe, autocontrole das emoções, ótima percepção, habilidade para 

administrar conflitos, pontualidade, cordialidade, capacidade de organizar, planejar e controlar 

rotinas administrativas. 

 

- Experiência:  Sim    Não 

Qual(is): Mínimo 2 anos de experiência em áreas administrativas 

Desejável: Experiência em educação a distância e uso de ambientes virtuais. 

 

 

Atividades 

 

Descrição sumária: 

Apoiar a gestão em atividades administrativas e acadêmicas, auxiliando na criação novos ambientes 

virtuais de aprendizagem, cadastrando professores, executando todos os procedimentos inerentes à 

atividade. Assistir na responsabilização quanto a realização dos encontros presenciais, confeccionar 

material necessário e zelar pelo andamento de todos os processos pré e pós-encontros avaliativos. 

Exercer atividades de atendimento e suporte aos professores e coordenadores de cursos, agilizando e 

intermediando processos com a Unidade Acadêmica. 

  



 

Descrição detalhada: 

Relativas ao Centro de Apoio ao Professor: 

 Auxiliar na preparação, alimentação e organização dos sistemas logísticos de alunos, polos e 

provas. 

 Atender a professores e coordenadores. 

 Montar, organizar e manter os documentos nas pastas de professores, mantendo-as sempre 

atualizada. 

 Confeccionar relatórios de cadastros de professores, resoluções de aprovação professor x 

disciplina das Unidades da FEPESMIG. 

 Receber, zelar e entregar documentos que são expedidos pela secretaria ao professor e vice-

versa. 

 Dar parecer aos requerimentos de alunos sobre avaliação suplementar. 

 Prestar suporte aos professores na utilização dos Sistemas Acadêmicos. 

 Auditar os lançamentos docentes no Sistema Acadêmico, gerando relatórios solicitados pela 

Supervisão. 

 Organizar a programação geral do encontro, para divulgação da comunicação. 

 Levantar as necessidades de materiais, pessoal e espaços para as atividades presenciais nos 

polos e na sede e informar aos setores responsáveis para providências e comunicação.  

 Responsabilizar-se pela organização e atualização das informações gerais destinadas aos 

professores. 

 Verificar a estrutura física do CAP e sala de provas, reportando ao responsável eventuais 

manutenções. 

 Providenciar o cadastro docente e de tutores, bem como o vínculo com as disciplinas em 

andamento no sistema acadêmico. 

 Elaborar a planilha de disciplinas oferecidas no período, informando ementas, possíveis 

junções e cargas horárias, de acordo com os projetos pedagógicos de cada turma. 

 Capacitar os professores e tutores no uso dos sistemas acadêmicos (para consultas e 

lançamentos de notas). 

 Providenciar listas de presenças, placas informativas e materiais necessários, de acordo com 

os alunos e polos, para atividades presenciais gerais da GEAD (encontros, seminários, 

práticas, provas etc.). 

 Providenciar, junto aos setores responsáveis, documentação e materiais para tutores e 

professores para entrega em momentos presenciais ou por correio (contrato, crachá, 

declarações etc.) 

 Informar à supervisão o atraso ou qualquer imprevisto na entrega de banco de questões, 

provas ou atividades avaliativas por parte de professores e coordenadores. 

 Receber, formatar as provas e impressão das provas, vinculando ao sistema de logística. 

 Organizar as provas (em blocos e/ou cadernos) de acordo com os direcionamentos da GEAD 

para encontros avaliativos obrigatórios, juntamente com demais membros da equipe 

administrativa. 

 Enviar as provas, devidamente organizadas, impressas ou em arquivos digitais, para os 

polos. 

 Definir e levar ao conhecimento de todos a escala de pessoal técnico administrativo, tutores, 

docentes e coordenadores em geral para execução das atividades presenciais avaliativas ou 

periódicas dos cursos. 

 Organizar e providenciar os envios aos polos (quando necessário) dos materiais para as 

atividades práticas dos cursos. 

 Providenciar lista com orientações específica por polo (caso seja necessário). 

 

  



 

Após momentos avaliativos: 

 Garantir o recebimento e a organização dos materiais e as provas realizadas em todos os 

polos. 

 Separar as provas, identificar os alunos ausentes e enviar para correção. 

 Informar os prazos para correção, devolução, divulgação e publicação das notas. 

 Garantir o recebimento da devolução de todas as avaliações encaminhadas para correção. 

 Acompanhar, deferir e providenciar no que diz respeito às solicitações e execução de provas 

suplementares. 

 Corrigir as provas finais e lançar as notas no sistema acadêmico. 

 Providenciar a impressão e assinatura dos diários de notas, de acordo com orientações do 

registro acadêmico. 

 Providenciar a digitalização das provas presenciais obrigatórias realizadas pelos alunos. 

 Auditar o sistema acadêmico, informando a supervisão as pendências de lançamentos de 

notas em cada etapa, de acordo com o calendário da unidade. 

  

Relativas ao suporte: 

 Responder, presencialmente, por telefone ou virtualmente pelas dúvidas técnicas de 

docentes e equipe administrativa. 

 Auxiliar nas capacitações iniciais e continuadas no âmbito das tecnologias utilizadas na 

GEAD. 

 Auxiliar na preparação inicial e manutenção diária de qualquer ambiente virtual de 

aprendizagem da GEAD (seja no que diz respeito a alunos, tutores, professores, materiais, 

avisos etc.). 

 Executar os pedidos de cancelamento, aproveitamento de estudos e outros, no que diz 

respeito à movimentação de alunos nos e entre ambientes virtuais das disciplinas. 

 

Gerais: 

 Solicitar cafés para eventos GEAD, materiais para escritório. 

 Solicitar o adiamento (e posterior acerto de contas), reservas de carros, hospedagens e 

alinhamento das informações para todos os eventos que sejam necessários deslocamento da 

equipe e corpo docente. 

 Acompanhar e organizar serviços de envio e recepção de documentos internos e externos, no 

que diz respeito a documentação docente e provas de alunos. 

 Participar dos encontros presenciais nos polos e/ou na sede, de acordo com a necessidade da 

unidade. 

 Colaborar com demais membros da equipe nas atividades diárias da unidade e nas 

organizações pré e pós-encontros presenciais. 

 Elaborar balanço de cada encontro/atividade presencial ou virtual obrigatória (custos, 

participantes, ausentes, imprevistos, providências) com o objetivo de melhoria constante. 

 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 

20/04/2018. 

mailto:recrutamento@unis.edu.br

