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SELEÇÃO EXTERNA 002/2021 

AUXILIAR TÉCNICO 
 
O Escritório Regional do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos em Aracaju/SE está selecionando para uma vaga de Auxiliar Técnico. 
 

1. JORNADA: 30h semanais.  

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT – Prazo indeterminado com 90 dias de experiên-
cia. 

3. LOCAL: Aracajú/SE 

4. INÍCIO: Imediato. 

5. ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Inscrições e análise de currículo; 

 Prova (conhecimentos básicos de redação, economia, conjuntura nacional e 
movimento sindical, análise de base de dados, tabulações e indicadores esta-
tísticos); 

 Para os (as) aprovados (as) na prova, entrevista de seleção e prova prática de 
informática (Excel, Internet e Word); 

 Para o (a) selecionado (a): entrevista de contratação. 

6. REQUISITOS: 

 Residir em Aracaju ou região; 

 Estudantes cursando o penúltimo ano do curso de graduação em Ciências 
Econômicas; 

 Conhecimento de recursos de informática como planilhas eletrônicas, editores 
de texto, navegadores de Internet e pacotes estatísticos; 

 Boa capacidade de comunicação oral e escrita e de trabalhar em equipe; 

 Interesse por trabalhar com organizações sociais. 

7. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Atualização/alimentação de banco de dados; 

 Apoio à elaboração de análises setoriais (redação de relatórios); 

 Apoio às atividades formativas (seminários, palestras e outros eventos sindi-
cais); 

 Apoio e acompanhamento de processos de negociação; 

 Levantamento e organização de dados estatísticos socioeconômicos; 

 Pesquisa de campo (Cesta Básica). 
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8. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

 Salário base: R$ 1.279,90; 

 Auxílio alimentação R$ 187,00 (líquido); 

 Vale transporte; 

 Plano de saúde subsidiado; 

 Seguro de vida; 

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

9. INSCRIÇÃO:  

 Cadastrar currículo no site do DIEESE até o dia 02/06/2021 para a vaga 
AUXILIAR TÉCNICO SE; 

 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.  

 
 

 
Aracaju, 19 de maio de 2021. 


