
 

 

 

INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX - EDITAL DE SELEÇÃO 

A Gestão de Pessoal do Instituto Metodista Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna 
público o PROCESSO SELETIVO para a vaga de TÉCNICO DE LABORATÓRIO, para início de suas 
atividades em FEVEREIRO de 2020 no Campus Praça da Liberdade.  

I – DA INSCRIÇÃO  

 As inscrições estarão abertas no período de 15/01/2020 a 17/01/2020 e deverão ser realizadas 
com envio de currículo para o e-mail curriculo@izabelahendrix.metodista.br –  mencionar no campo do 
assunto PROCESSO SELETIVO – TÉCNICO DE LABORATÓRIO. 
 

II – DA VAGA  

VAGA Nº DE VAGAS PRÉ-REQUISITOS 

TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO  
01 

Carga Horária: 40 horas semanais - Segunda à Sexta-Feira. 
Horário de Trabalho: 14:00hrs às 23:00hrs 
           
Principais atribuições do cargo multidisciplinar: 
• Prestar atendimento às aulas práticas dos laboratórios dos 
cursos de Artes, Tecnologias, Engenharias e Música: 
• Acompanhar execução de atividades pertinentes aos 
laboratórios. 
• Preparar aulas e auxiliar alunos e docentes a aplicar normas 
técnicas; operar equipamentos de laboratório e sondagem; 
coleta de amostras e ensaios; especificar e quantificar os 
materiais utilizados nos ensaios; controlar estoque dos materiais 
de ensaio.  
• Controle de necessidade de compras de materiais conforme 
solicitações de professores conforme planos de ensino; 
• Utilizar recursos de informática; 
• Realizar controle de utilização de equipamentos para 
solicitação de manutenções periodicamente. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Requisitos mínimos: 
• Curso Técnico em Edificações ou cursando Engenharia Civil; 
• Conhecimento em WORD, EXCEL, AUTOCAD e SketchUP; 
• Experiência em ensaios Tecnológicos da Construção Civil; 
• Desejável Experiência em LabMaker; 
• Perfil empreendedor; 
• Disponibilidade para início imediato. 
 
Perfil desejado: 
- Disciplina, atenção, disposição e agilidade e Pro atividade; 
- Habilidade para trabalho em equipe; 
- Ética e confidencialidade. 
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III – DOS CRITÉRIOS PARA ACEITE NO PROCESSO SELETIVO 

Inscrição por intermédio de e-mail, com envio de currículo e comprovação dos pré-requisitos descritos 

acima.  

 

IV – DA SELEÇÃO  

O processo seletivo ocorrerá em três etapas: 

 Análise do currículo; 

 Entrevista com Gestão de Pessoas; 

 Entrevista com Gestor responsável. 

 

V – DA CONTRATAÇÃO  

5.1 Do Resultado  

O resultado final será comunicado via e-mail ou telefone.  

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1 Cronograma do Processo Seletivo   

15/01/2020 a 17/01/2020 – Período de Inscrições;  

20/01/2020 – Análise de currículos; 

22/01/2020 – Entrevistas e testes perfil; 

24/01/2020 – Resultado. 
 
6.2 Informações Gerais 

- Com a inscrição, o (a) candidato (a) declara conhecer e estar de acordo com as condições estabelecidas 

pela Instituição para este processo seletivo; 

- Da decisão da Comissão de Seleção não cabe recurso;  

- Cronograma poderá sofrer alterações caso necessário. 

 

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2020. 

 

 

                                    _____________________________ 
                                  Gestão de Pessoas 
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