EDITAL Nº: 0007 / 2013

Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda torna público a quem interessar
possa que está contratando profissional de:

Cargo / Função: Técnico de Suporte
Remuneração: Salário base inicial de R$ 1.670,00 juntamente com os seguintes benefícios:
• Ticket de alimentação;
• Seguro de vida;
• Após período de experiência (90 dias) plano de saúde;
Perfil do candidato: Para desenvolver esta função exige Curso Superior ou no mínimo
cursando graduação de Sistemas da Informação, Ciência da Computação ou cursos
relacionados. Com algumas habilidades:
• Domínio em informática básica e ferramentas de escritório (Pacote Office);
• Desenvoltura na comunicação verbal para dirimir dúvidas ou suporte aos
prestadores e outros clientes pelo telefone ou pessoalmente, inclusive realizando
treinamento;
• Domínio de uso de internet e webmail;
• Bom Conhecimento de Rede de Computadores;
• Noção da linguagem SQL;
• Capacidade de desenvolver textos;
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Jornada de Trabalho: 44 horas semanais, sendo que de segunda a sexta 8 horas e aos
sábados 4 horas.
Como inscrever no processo: A primeira etapa o interessado deve enviar os documentos
(Curriculum Vitae atualizado detalhando a formação e os cursos realizados, Certidão
Negativa civil e criminal), para a cooperativa até o dia 17/01/2014 eletronicamente pelo
email edital_ti@unimedrondonopolis.com.br.

Depois da avaliação dos documentos enviados, a Unimed Rondonópolis entrará em contato com
os candidatos que prosseguirão para a próxima etapa, que consiste em uma entrevista qualificada
podendo haver também dinâmica em grupos.

Atenciosamente

Rondonópolis, MT, segunda-feira, 13 de janeiro de 2014.

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico
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