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SELEÇÃO EXTERNA 005/2018 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II 

 
O DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em 
São Paulo/SP, está selecionando para uma vaga de Assistente Administrativo II para tra-
balhar na Escola DIEESE de Ciências do Trabalho. 
 
1. JORNADA: 40h semanais.  
2. HORÁRIO DE TRABALHO: segunda à sexta das 11h30 às 20h30. 
3. FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT – Prazo indeterminado com 90 dias de experiên-

cia. 
4. LOCAL: São Paulo/SP 
5. INÍCIO: Imediato. 
6. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Inscrições e análise de currículo; 

 Prova (conhecimentos práticos de informática, redação e interpretação de tex-
tos); 

 Para os (as) aprovados (as) na prova, entrevista de seleção; 
 Para o (a) selecionado (a): entrevista de contratação. 

7. REQUISITOS: 
 Residir em São Paulo ou região; 
 Experiência em secretaria acadêmica; 
 Ensino médio completo (desejável estar cursando graduação na área de pedagogia, 

administração ou recursos humanos); 

 Bons conhecimentos em informática (Excel, Word, Internet, PowerPoint); 

 Facilidade de comunicação (oral e escrita); 
 Boa redação para elaboração de relatórios; 
 Interesse por trabalhar com organizações sociais. 

 Disponibilidade para trabalhar em eventuais sábados e em eventos acadêmicos duran-
te a semana até às 21h00. 

 
8. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Assessorar as rotinas da secretaria acadêmica; 

 Controlar e organizar a vida acadêmica dos alunos de graduação e pós-graduação; 

 Expedição e guarda de documentos acadêmicos em geral; 

 Receber, conferir e organizar documentação; 

 Cobrança de documentos pendentes de docentes e discentes; 
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 Realizar atendimento aos alunos e docentes; 

 Auxiliar no encaminhamento correto de solicitações e acompanhar a execução de 

pedidos efetivados; 

 Emissão de históricos e certificados de conclusão de curso; 

 Cadastro dos documentos no sistema Uspdigital para registro e emissão dos di-

plomas; 

 Levantamento de dados estatísticos e o preenchimento do Censo da Educação 

Superior; 

 Elaboração de relatório de atividades anuais da IES (Instituto de Ensino Superior); 

 Cadastro dos alunos no sistema da SPTRANS; 

 Assessorar a organização de eventos acadêmicos; 

 Realizar matrículas no sistema de gestão acadêmica; 

 Prestar informações referentes aos cursos de graduação e pós-graduação; 

 Confecção de carteirinhas estudantis; 

 Lançamento de notas e frequência no sistema de gestão acadêmica.  

 
9. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

 Salário base: R$ 2.544,60; 

 Auxílio alimentação R$ 187,00 (líquido); 

 Vale transporte; 

 Plano de saúde subsidiado; 

 Seguro de vida; 

 Auxílio creche para filhos menores de 7 (sete) anos. 
 

10. INSCRIÇÃO:  
 Cadastrar currículo no site do DIEESE até o dia 04/01/2019 para a vaga 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II ESCOLA; 

 Os currículos devem indicar telefone, endereço e e-mail para contato;  

 Haverá prioridade na seleção para pessoas com deficiências enquadradas 
na Lei nº 8.213/1991. Solicitamos que essa informação seja mencionada em 
apresentação pessoal; 

 Esta seleção terá validade de um ano partir da publicação deste edital.  
 

 
 

São Paulo, 21 de dezembro de 2018. 
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