AVISO DE COMUNICADO Nº. 01 – 29/01/2012
Processo Seletivo SEBRAE/AM nº. 01/2012

O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO À MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE/AM, com sede à Rua
Leonardo Malcher nº. 924, em Manaus/AM, por meio da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal
do Amazonas, torna pública a realização do Processo Seletivo nº. 01/2012 destinado a recrutar e selecionar
profissionais ao provimento de vagas existentes, para os municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara,
Manaus, Manacapuru, Maués, Parintins, Santa Izabel do Rio Negro, Tabatinga e Tefé, nos espaços ocupacionais
(cargos) de Nível Médio (Assistente I) e Nível Superior (Analista Técnico I) – ampla concorrência, conforme
procedimentos descritos neste Comunicado.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo será regido pelo Comunicado nº. 01, por seus anexos e posteriores retificações, caso
existam.
1.2. A sua execução caberá à Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas –
COMVEST/UFAM, instituição contratada pelo SEBRAE/AM para este fim.
2. DOS CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
2.1. Cargo de Analista Técnico I (AN01 a AN14).
•
Número de vagas: 17 (dezessete) – ampla concorrência, distribuídas nos municípios de Manaus,
Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Santa Isabel do Rio Negro,
Tabatinga e Tefé, conforme item 2 do Comunicado nº. 01.
•
Salário: R$ 2.238,53
2.2. Cargo de Assistente I (AS01).
•
Número de vagas: 11 (onze) – ampla concorrência e 01 (uma) – Pessoa com Deficiência (PcD), para o
município de Manaus, conforme item 2 do Comunicado nº. 01.
•
Salário: R$ 1.207,68
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O candidato interessado em participar do Processo Seletivo deverá acessar o endereço eletrônico
www.comvest.ufam.edu.br no período entre 0 (zero) horas do dia 06 de fevereiro de 2012 às 23 horas e 59 minutos
do dia 07 de março de 2012, observado o horário oficial de Manaus/AM, e preencher a Ficha de Inscrição/Currículo
Padrão por meio do aplicativo de inscrição.
3.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Comunicado nº. 01 completo e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos para o espaço ocupacional (cargo) e suas etapas de seleção. No momento
da inscrição, o candidato deverá optar por um espaço ocupacional (cargo), uma vez efetivada a inscrição, não será
permitida a sua alteração.
3.3. O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) para o cargo de ASSISTENTE I (AS01), e de
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para o cargo de ANALISTA TÉCNICO I (AN01 a AN14).
4. O Comunicado nº. 01 completo está disponível no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
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