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SELEÇÃO EXTERNA 04/2022 

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. 
 
 

1. JORNADA: 40h semanais, de 2ª. a 6ª. Feira. 

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO: CLT – prazo indeterminado com 90 dias de experiência. 

3. LOCAL: São Paulo/SP 

4. INÍCIO: Imediato. 

5. ETAPAS do processo de seleção: 

 Inscrições e análise de currículo; 

 Prova; 

 Para os (as) aprovados (as) na prova, entrevista de seleção; e 

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

6. REQUISITOS: 

 Residir em São Paulo ou região; 

 Cursando Ensino Superior na área de contabilidade ou administração; 

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

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

 Interesse por trabalhar com organizações sociais. 

7. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Verificar e organizar documentos; 

 Inserir dados de despesas em planilhas e no Sistema Financeiro utilizado pelo 
DIEESE; 

 Reproduzir cópias ou digitalizar documentos fiscais, contratos e outros, classificando 
e arquivando eletronicamente; 

 Conferir extratos e arquivos de retornos de pagamentos bancários. 

8. REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

  Salário base: R$ 2.659,40 

  Auxílio alimentação: R$ 187,00 (líquido) 

  Vale-transporte 

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

  Plano de saúde Bradesco 

  Seguro de vida 
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9. INSCRIÇÃO:  

 

 Cadastrar currículo no site do DIEESE até o dia 27/07/2022 para a vaga de          
Assistente Administrativo II – São Paulo/SP. 

 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 apresen-
tação pessoal; 

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

 
 
 
 

São Paulo, 13 de julho de 2022. 


