RESUMO DO EDITAL Nº 001/2016
O Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação para o Desenvolvimento Educacional e
Cultural da Alta Mogiana – FUNDAM, com sede à Rua Osvaldo Bertuso nº 126, Cj. Antônio
Nadaletto Mazzer, Sertãozinho, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados, a realização de Processo Seletivo Simplificado,
para contratação, em caráter temporário, de monitor de cursos livres de trabalhos manuais
DA ÁREA DA BELEZA objetivando atender a necessidade da entidade, bem como do
PROMEP – Programa Municipal de Ensino Profissionalizante, a saber: Monitor de cursos
livres de trabalhos manuais DA ÁREA DA BELEZA (Cabeleireiro, Manicure e Pedicure;
Depilação, Maquiagem, Design de Sobrancelha, Auxiliar de Cabeleireiro e Barbeiro).
Os interessados deverão comparecer de 13 a 17 de junho de 2016, das 08h30 às 11h00 e
das 13h30 às 16h00, na Secretaria da FUNDAM – Rua Osvaldo Bertuso nº 126 – Cohab I Sertãozinho – SP, munidos de cópia da carteira de identidade, "curriculum vitae"
comprovado (contendo cópia de todos os documentos que comprovem as informações nele
constantes, abrangendo a formação acadêmica, cursos de atualização e experiência
profissional na função), 01 foto 3x4, comprovante de depósito bancário em favor da
FUNDAM, da importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) – Banco do Brasil – Agência
0987-3, Conta Corrente nº 32.114-1 e preencher a Ficha de Inscrição. O processo seletivo
se dará por análise de “curriculum vitae” e aula-teste. Os candidatos selecionados após a
análise de “curriculum vitae”, serão convocados para aula-teste. A remuneração será de R$
1.290,13 (Um mil, duzentos e noventa reais e treze centavos) para jornada de trabalho de 44
(quarenta e quatro) horas semanais. O candidato deve apresentar disponibilidade de horário
compatível com a necessidade da FUNDAM.

Sertãozinho, 08 de junho de 2016

Paulo Sérgio Garefa
Diretor Administrativo e Financeiro
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