
 

 

 
PROCESSO SELETIVO ANALISTA ADMINISTRATIVO 44H 

FAUSCS – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
EDITAL Nº 05/2022 

 
 
A FAUSCS – Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com 
a Constituição Federal, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO sob regime da 
Consolidação das Leis Trabalhistas − CLT, para provimento da vaga do quadro de funcionários 
da FAUSCS que prestará serviço na função de ANALISTA ADMINISTRATIVO 44H. conforme 
especificações neste edital. 
 

I. DA VAGA 

 

Quantidade de vaga: 1 (uma) vaga. 

Cargo: Analista Administrativo 

Carga Horária: 44 horas semanais 

Contratação Salário Base: R$ 3.510,41 

Vale refeição: R$ 26,10 /dia útil trabalhado 

Vale Transporte: 
Por solicitação da pessoa nos termos da convenção coletiva ou VR Auto 
com o valor fixo de R$ 300,00 /Mês 

Local: Núcleo Administrativo FAUSCS 

Descrição do cargo: 
Executar tarefas rotineiras e administrativas pertinentes ao procedimento 
do setor de compras da FAUSCS. 

Atribuições: 

Executar tarefas da rotina administrativa em compras, envolvendo 
elaboração e adaptação de minutas em conformidade com regulamento 
de compras e de pessoal, pesquisas de mercados, encaminhamentos e 
manifestação em processos administrativos, atendimento de telefone e 
serviços externos // Tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos. // Atender as 
solicitações dos usuários internos e externos, promovendo os 
encaminhamentos necessários // executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Formação: Ensino médio completo. 

Experiência: vivência no setor de compras na administração pública. 

Habilidades técnicas e 
comportamentais 
desejadas: 

conhecimento intermediário em informática, boa redação, mínimo 
conhecimento de legislação e procedimento de compras no setor público, 
comprometimento, proatividade, organização, imparcialidade e bom 
relacionamento interpessoal. 

 
 
 
 



 

 

II. DAS INSCRIÇÕES 

 
Os candidatos interessados em candidatar-se a vaga, deverão enviar currículo para o e-mail 
processoseltivo@fauscs.org.br, no período de 08 de dezembro a 09 de dezembro. 
Processo Seletivo será feito por meio de envio e análise de currículos, Entrevista dos (as) 
candidatos (as) selecionados (as) e Contratação imediata, conforme cronograma neste edital. 
 
 

III. CRONOGRAMA 

 

Recebimento de Currículos De 07/12/2022 a 08/12/2022 

Análise de Currículos Dia 09/12/2022 

Entrevistas Dia 12/12/2022 

Divulgação do Resultado Até 12/12/2022 

Início da Contratação Dia 03/01/2023 

 

IV. PRAZO DE VALIDADE 

 

Este edital tem prazo de validade de 1 (um) ano a contar da data de abertura. 
 
 

São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2022. 
 
 
 
 

Ricardo Eugênio Mariani Burdelis 
Diretor Presidente 
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