
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
COMUNICADO DE ABERTURA 

 

EDITAL 06/2020.2 

A Reitoria do Centro Universitário UNIESP, no uso de suas atribuições regimentais, torna público a 

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de PROCESSO SELETIVO destinado 

à seleção de profissionais para preenchimento do cargo de Coordenador Administrativo Financeiro desta 

instituição. 

 

1. INFORMAÇÕES DO CARGO: 

1.1 Nome do cargo: Coordenador Administrativo Financeiro 

1.2 Número de vagas: 01 

1.3 Carga horária semanal (horas): 44  

1.4 Lotação: UNIESP - Centro Universitário 

1.5 Missão do cargo: Coordenar o fluxo financeiro da empresa; gerenciar o orçamento empresarial. Controlar 

patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços complementares. Coordenar serviços de 

contabilidade e controladoria elaborar planejamento financeiro da empresa. 

1.6 Principais tarefas e responsabilidade:  

• Organizar, planejar e controlar as atividades do setor financeiro, fixando políticas de ação e 

acompanhando seu desenvolvimento; 

• Elaborar planos de atividades para gestão financeira, relativos a serviços de informação, comunicação, 

organização e métodos, utilizando equipamentos, processamento de dados, arquivos e outros; 

• Promover a execução do orçamento e a aplicação dos recursos financeiros no âmbito da instituição. 

2. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

2.1 Formação mínima: nível superior com formação em Administração, Economia, Contabilidade ou afinidade 

com a área de gestão; com especialização na área de gestão. 

2.2 Experiência necessária ao cargo: experiência acima de 03 anos nas áreas: financeira e/ou 

controladoria. 

3. DAS   INSCRIÇÕES: 

3.1 Para a realização das inscrições, os currículos deverão ser encaminhados para o e-mail: 
setorpessoal@iesp.edu.br com o título “Processo Seletivo 2020 – Coordenador Administrativo 
Financeiro – Inscrição”, no período compreendido entre o dia 28 de outubro e o dia 03 de novembro 
de 2020 até às 23:59 horas. 

3.2 No ato da inscrição o candidato deverá anexar (em arquivo único) cópia simples/digital dos 

seguintes documentos: 

3.2.1. – RG; CPF; comprovante de residência; comprovante de tempo de experiência, mediante a 
apresentação de cópia do registro em carteira de trabalho, certidão ou declaração de tempo de serviço,  
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ou ainda por outros meios que demonstrem, satisfatoriamente, a experiência declarada; e comprovante 
de escolaridade (cópia do diploma de graduação e pós-graduação e/ou declaração). 

3.3. Não serão aceitas quaisquer outras formas de inscrições que não as estabelecidas neste edital. 
Inscrições enviadas em desconformidade com os parâmetros estabelecidos não serão homologadas. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

4.1. O processo seletivo constará de três etapas, a saber: 

a) 1ª etapa – Análise de currículos (04 a 05/11); 

b) 2ª etapa – Entrevista (09 a 13/11); 

c) 3ª etapa –  Avaliação Psicológica (20/11) 

4.2 Convocação dos classificados para as etapas seguintes: os(as) candidatos(as) aprovados(as) 
após as etapas estabelecidas no item 4.1, serão comunicados via e-mail e/ou telefone, bem como será 
publicado o resultado no site do UNIESP. 

5. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

5.1 Titulação: 

5.1.1 Graduação em Administração/ Contabilidade/Economia/ Gestão Financeira  (0 a 2 pontos) 

5.1.2 Pós graduação na área de Gestão Financeira (0 a 2 pontos) 

5.2 Experiência na função/área afim: acima de 5 anos  (0 a 3 pontos) 

5.3 Entrevista: (0 a 3 pontos) 

6. DOS RESULTADOS: 

A divulgação do resultado final será no dia 27 de novembro de 2020 através do site www.iesp.edu.br . 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES: 

7.1 O UNIESP poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, adiar, prorrogar ou cancelar o presente Edital, 
total ou parcialmente, sem gerar quaisquer direitos aos participantes. 

7.2 Eventuais retificações serão divulgadas por meio de comunicado publicado no site do UNIESP e contemplarão 
a todos os participantes. 

7.3 A inscrição para participação neste Edital implicará, por si só, em aceitação de todas as condições previstas 
no presente instrumento, devendo honrar seu cumprimento caso seja contratado, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. 

7.4 A simples aprovação do candidato não enseja direito de contratação imediata, podendo a convocação ser 
aproveitada ou não, de acordo com disponibilidade de recursos financeiros. 

7.5 Quaisquer esclarecimentos e demais informações que se façam necessárias poderão ser obtidas durante o 
horário comercial, no âmbito de vigência deste instrumento por e-mail, no endereço eletrônico: 
setorpessoal@iesp.edu.br 
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8. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES DATAS LOCAL DE PUBLICAÇÃO 
Publicação do edital 28/10/2020 Através do site www.iesp.edu.br 

Período de inscrição 28/10 a 03/11/2020 Através do e-mail: setorpessoal@iesp.edu.br 

Análise dos currículos (1ª etapa) 04 a 05/11/2020 Avaliação curricular dos(as) candidatos(as) 

Divulgação dos resultados da 1ª 
etapa 

06/11/2020 Via e-mail dos(as) candidatos(as) selecionados(as) 
para a 2ª etapa 

Entrevistas (2ª etapa) 09 a 13/11/2020 Realização das entrevistas no UNIESP 

Divulgação dos resultados da 2ª 
etapa 

18/11/2020 Via e-mail dos(as) candidatos(as) selecionados(as) 
para a 3ª etapa 

Avaliação psicológica (3ª 
etapa) 

20/11/2020 Realização das avaliações psicológicas no UNIESP 

Divulgação do resultado final 27/11/2020 Divulgação do resultado final no site 
www.iesp.edu.br 

 

Cabedelo/PB, 27 de outubro de 2020. 

 

 

Prof. Erika Marques de Almeida Lima Cavalcanti 

Reitora UNIESP 

 

Setor de Recursos Humanos 

UNIESP 
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