GERÊNCIA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Seleção Interna e Externa

Cargo: Supervisor da Central de Atendimento ao Servidor (GEASE)
VAGAS
 Central de Atendimento ao Servidor de Caruaru: 1 vaga
 Central de Atendimento ao Servidor de Garanhuns: 1 vaga
PROCEDIMENTO
 Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar as inscrições dentro do período previamente
definido e divulgado através do endereço eletrônico institucional/ Diário Oficial;
 Os formulários de inscrição devem ser submetidos à validação dos Gerentes e Chefes Imediatos antes de serem
entregues à GESPE - Gerência de Gestão de Pessoas, com o currículo em anexo. A documentação (formulário de
inscrição e currículo) poderá ser entregue pessoalmente na GESPE ou digitalizada e enviada para o endereço
eletrônico gestaodepessoas@sad.pe.gov.br;
 No formulário existe um espaço para comentários dos Gerentes e Chefes Imediatos, onde devem indicar
características do candidato. No mesmo campo, devem indicar ou não a participação do candidato no processo
seletivo. Importante: Caso o Gerente e/ou Chefe Imediato considere que o candidato necessita desenvolver
alguma habilidade, mas que não o impede de participar da seleção, deve deixar registrado no campo de
comentários;
 Após conclusão do processo seletivo, a GESPE (Gerência de Gestão de Pessoas), através do endereço eletrônico
institucional, divulgará o resultado.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
 Supervisionar, acompanhar e monitorar as atividades dos atendentes lotados na Central de Atendimento ao
Servidor de Caruaru e Garanhuns;
 Promover ações preventivas e corretivas para a melhoria do desempenho do quadro funcional;
 Propor ações de valorização do quadro de pessoal;
 Ser um intermediário entre os funcionários lotados na Central (Caruaru ou Garanhuns) e a GEASE.

REQUISITOS
 Experiência com atendimento ao público;
 Experiência na gestão de equipes;
 Facilidade de relacionamento interpessoal;
 Capacidade de mediação de conflitos;
 Disponibilidade para residir em Caruaru ou Garanhuns;
 Ser servidor público estadual e ter autorização do órgão de origem para ser cedido.

CRONOGRAMA
 Inscrição: 18/06 a 22/06/2012
 Análise de Currículo: 25/06/2012
 Entrevista com Gestão de Pessoas: 26/06/2012 (Candidatos de Recife e Região Metropolitana)
 Entrevista com Gestão de Pessoas: 28/06/2012 (Candidatos residentes em Garanhuns ou em cidades distantes
até 50 km de Garanhuns)
 Entrevista com Gestão de Pessoas: 29/06/2012 (Candidatos residentes em Caruaru ou em cidades distantes até
50 km de Caruaru)
 Entrevista com Gerência e Gerência Geral: 29/06/2012 (Candidatos de Recife e Região Metropolitana)
 Entrevista com Gerência e Gerência Geral: 03/07/2012 (Candidatos residentes em Caruaru ou em cidades
distantes até 50 km de Caruaru)
 Entrevista com Gerência e Gerência Geral: 04/07/2012 (Candidatos residentes em Garanhuns ou em cidades
distantes até 50 km de Garanhuns)
GRATIFICAÇÃO
 Gratificação por exercício no Expresso Cidadão na atividade de Supervisão - R$ 606,38
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
 Modelo anexo
PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
 Para os candidatos de Recife e Região Metropolitana, as entrevistas acontecerão na Secretaria de Administração
de Pernambuco, no prédio localizado na Rua da Moeda n º46, bairro do Recife – Recife - PE;
 Para os candidatos de Caruaru, Garanhuns e em cidades distantes até 50 km destas cidades, as entrevistas
acontecerão no Centro de atendimento ao Servidor em Caruaru e Garanhuns, respectivamente;

 Os candidatos residentes em outro município, que distem mais de 50 km de Caruaru ou Garanhuns, poderão
optar entre o local de realização das entrevistas (Recife, Caruaru ou Garanhuns) para participar das entrevistas,
sendo que as duas entrevistas deverão ser realizadas no mesmo lugar;
 Os custos referentes à hospedagem, alimentação e transporte, decorrentes da participação no processo seletivo
serão de responsabilidade do candidato.

