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EDITAL CRESED Nº 11/2018 

SELEÇÃO DE PORTEIROS  

 

A Comissão de Recrutamento e Seleção para Contratação de 
Docente e demais Recursos Humanos– CRESED abre processo de 
recrutamento de forma publica, para convocar os profissionais interessados em 
atuar na função de PORTEIRO na Faculdade JK – Gama. 

Respeitada as exigências legais, a Faculdade JK por dever regimental, 
comunica ao público que o candidato, depois de devidamente aprovado na 
entrevista a ser realizada pela Direção da IES, passará a integrar o corpo de 
Colaboradores da Instituição. 

 

1.DOS CURSOS E VAGAS:  

 

1.1. VAGAS: 
1(uma)  de 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 

1.2  LOCAL: 
Portaria da IES localizada à Área Especial Lotes 18 a 22 - Setor 
Central Lado Leste - Gama CEP nº 72.405-370. 
 

2. REQUISITOS: 

 

2.1. Nos termos previstos na legislação CLT em vigor o (a) candidato (a) 
deve atender aos seguintes requisitos: 

a) Seja profissional com Ensino Médio completo ou Superior; 
b) Ter idade superior a 24 (vinte e quatro) anos; 
c) Tenha tido experiência em atividades de Portaria, realizada nos 

Estabelecimentos de Ensino ou em Faculdades; 
d) Esteja disponível para participar da Entrevista, conforme 

Convite de Seleção a ser emitido e encaminhado pela 
CRESED, via e-mail do Banco de Talentos, 
bancodetalentos@facjk.com.br, em data e hora oportuna; 

e) Tenha feito a manifestação de interesse de pertencer aos 
quadros de colaboradores da Rede de Ensino JK, a partir do 
conhecimento da vaga publicada no link Trabalhe Conosco 
website www.rededeensinojk.com.br e Currículo Vitae, 
atualizado com e-mail e telefone, enviado na versão “pdf” ou 
“word”, pelo e-mail: bancodetalentos@facjk.com.br. 
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f) Tenha e comprove mediante apresentação de documentos, a 
experiência profissional. 
 

3. DA REMUNERAÇÃO: 

 

3.1 A Mantenedora da Rede de Ensino JK, contratará o PORTEIRO, no 
valor legal básico de R$ 1.189,77 (um mil, cento e oitenta e nove reais e setenta 
e sete centavos), como previsto para a categoria e respeitando sempre o piso 
salarial definido pela Convenção Coletiva Sindical para a categoria e/ou 
legislação vigente, respeitada a carga horária contratual. 

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

 

4.1 O (A) candidato (a) deverá enviar o Curriculum Vitae para o e-mail 
bancodetalentos@facjk.com.br, com o título: “EDITAL CRESED Nº 11/2018–
PORTEIRO até o dia 10/11/2018.  

4.2. Deverá ainda estar disponível para ser ENTREVISTADO (A) em 
horário e data a ser divulgado a partir do dia 12/11/2018. 

 
5. DA SELEÇÃO: 

 

5.1 A seleção será realizada em 3 (três) fases sucessivas:  

a) Pré-Seleção: 
a. Análise do Currículo a ser realizada, internamente pela 

Coordenadoria do Curso, cuja disciplina esteja necessitando 
de contratação; 

b) Classificação: 
a. Entrevista com o Corpo Diretivo, comprovando as 

habilidades e o perfil adaptável à realidade JK, em bate-
papo e análise de situação-problema. 

c) Seleção: 
a. Apresentação da documentação completa na data da 

contratação. 
. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

6.1 A participação e a aprovação no processo seletivo não concederão 
qualquer direito aos classificados, para a contratação, ficando esta decisão 
sujeita aos resultados quantitativos e ordem de classificação do candidato e 
análise geral de perfil à critério da Mantenedora da Rede de Ensino JK. 
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6.2 A contratação do (a) classificado (a) será efetuada pelo regime de 
Consolidação das Leis de Trabalho e Acordo Coletivo da categoria; 

6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da IES e Gerência 
de Pessoal da Mantenedora da Rede de Ensino JK.  

PUBLIQUE-SE 

Brasília, 05 de novembro de 2018. 

Presidência da CRESED 

Aquiescências: 

Prof. Dr. Alano Nogueira Matias 

Diretor da IES  

 

Prof. Claudio Vieira Baptista 

Presidente da Rede de Ensino JK 


