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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 

 
COMUNICADO I 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás - SESCOOP/GO e Logus Centro de 

Capacitação em Recursos Humanos Ltda, tornam público a RETIFICAÇÃO de graus de curso superior, de exigências de 

experiência profissional e de contratação imediata para cargo de nível médio, contidos nos Requisitos Básicos do Item 

2 do Comunicado de Abertura, conforme se segue: 

 

Onde se lê: 

 

2. DOS CARGOS, FUNÇÕES, REQUISITOS, VAGAS E REMUNERAÇÕES 

 

2.1 Seleção para cargos de nível superior e médio: 

 

2.1.1 Nível Superior: 

 

CARGO/FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Analista de 
Desenvolvimento 

da Gestão  
 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), realizada em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), 
com Pós-Graduação na área de Controladoria, Finanças, Economia ou 
Contabilidade Gerencial.  Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses, em 
cargo de nível superior em uma das atividades a seguir: Análise de 
Demonstrações Financeiras; Análise de Indicadores Econômicos e Financeiros; 
Elaboração e Acompanhamento de Viabilidade de Negócios; Apuração e Análise 
de Custos; Elaboração, Projeção e Análise de Demonstrações Contábeis e 
Planejamento Orçamentário-Financeiro; Planejamento Estratégico e Elaboração 
de Indicadores de Desempenho Financeiro; Controladoria. Disponibilidade para 
constantes viagens no Estado de Goiás conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

01 R$ 5.264,57 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), realizada em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses, em cargo de nível superior, 
em uma das atividades a seguir: Programas, Projetos e Ações de Formação 
Profissional, Qualificação Profissional e/ou Promoção Social; Educação 
Continuada, Gestão e Governança. Disponibilidade para viagens conduzindo 
veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Jurídico 

Graduação completa em Direito, realizada em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com registro profissional ativo 
no órgão de classe (OAB). Experiência mínima de 6 (seis) meses, na área de 
formação, em especial em Direito Administrativo, Público ou Trabalhista. 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Operações 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), realizada em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Experiência mínima de 6 (seis) meses em cargo de nível superior, em uma das 
atividades a seguir: Administrativa; Compras e Licitações; Financeira; Gestão da 
Qualidade; Controladoria ou Arrecadação. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Recursos Humanos 

Graduação completa em Psicologia, Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos e Administração de Empresas, realizado em instituição de ensino 
superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 
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de 6 (seis) meses em Recursos Humanos. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Analista Arquivista 

Graduação completa em Arquivologia, ou Biblioteconomia com especialização 
em Arquivologia, realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de 
formação. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Contador 

Graduação completa em Ciências Contábeis, realizada em instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com registro 
profissional ativo no órgão de classe (CRC). Experiência mínima de 6 (seis) meses 
na área contábil. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Tecnologia da 

Informação 

Graduação completa em qualquer área relacionada à Tecnologia da Informação, 
em uma das áreas a seguir: Ciências da Computação, Engenharia da 
Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores 
e Sistemas da Informação, realizada em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  Experiência mínima de 6 (seis) 
meses na área de formação. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo 
automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Comunicação e 

Marketing 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), realizada em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) 
em uma das áreas a seguir: Artes Visuais; Design; Propaganda e Marketing; 
Publicidade e Propaganda, realizada em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) 
meses na área de formação e apresentação de pelo menos, 1 (uma) peça gráfica 
de design e de diagramação de sua autoria em formato impresso. 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Secretário 
Executivo 

Graduação completa em Secretariado Executivo, realizada em instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência 
mínima de 6 (seis) meses na área de formação. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

 

2.1.2 Nível Médio:  

 

CARGO/FUNÇÃO REQUISITO BÁSICO 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Técnico 
Administrativo 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso técnico equivalente, 
devidamente registrado, realizado em Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área 
administrativa. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 2.398,01 

Técnico Arquivista 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso técnico equivalente, 
devidamente registrado, realizado em Instituição de Ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de 
Gestão Documental. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo 
automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 2.398,01 

 

 

Leia-se: 

 

2. DOS CARGOS, FUNÇÕES, REQUISITOS, VAGAS E REMUNERAÇÕES 

 

2.2 Seleção para cargos de nível superior e médio: 

 

2.2.1 Nível Superior: 
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CARGO/FUNÇÃO REQUISITOS BÁSICOS 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Analista de 
Desenvolvimento 

da Gestão  
 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), com Pós-Graduação na área de Controladoria, 
Finanças, Economia ou Contabilidade Gerencial.  Experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses, em cargo de nível superior em uma das atividades 
a seguir: Análise de Demonstrações Financeiras; Análise de Indicadores 
Econômicos e Financeiros; Elaboração e Acompanhamento de Viabilidade de 
Negócios; Apuração e Análise de Custos; Elaboração, Projeção e Análise de 
Demonstrações Contábeis e Planejamento Orçamentário-Financeiro; 
Planejamento Estratégico e Elaboração de Indicadores de Desempenho 
Financeiro; Controladoria; Gestão e Governança. Disponibilidade para 
constantes viagens no Estado de Goiás conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

01 vaga + 
Cadastro de 

reserva 
R$ 5.264,57 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima comprovada de 6 (seis) 
meses, em uma das atividades a seguir: Programas, Projetos e Ações de 
Formação Profissional, Qualificação Profissional e/ou Promoção Social; 
Educação Continuada; Gestão e Governança. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Jurídico 

Graduação completa em Direito, realizada em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), com registro profissional ativo no órgão de classe 
(OAB). Experiência mínima de 6 (seis) meses, na área de formação, em especial 
em Direito Administrativo, Público ou Trabalhista. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Operações 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses, em uma 
das atividades a seguir: Administrativa; Compras e Licitações; Financeira; Gestão 
da Qualidade; Controladoria ou Arrecadação. Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Recursos Humanos 

Curso completo de nível superior em Psicologia, Tecnólogo em Gestão de 
Recursos Humanos ou Administração de Empresas, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) 
meses na área de Recursos Humanos. Disponibilidade para viagens conduzindo 
veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Arquivista 

Curso completo de nível superior em Arquivologia, ou Biblioteconomia com 
especialização em Arquivologia, realizada em instituição de ensino pelo 
Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de 
formação. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista Contador 

Curso completo de nível superior em Ciências Contábeis, realizado em 
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com registro 
profissional ativo no órgão de classe (CRC). Experiência mínima de 6 (seis) meses 
na área contábil. Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Tecnologia da 

Informação 

Curso completo de nível superior relacionado à Tecnologia da Informação, em 
uma das áreas a seguir: Ciências da Computação, Engenharia da Computação, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Sistemas da 
Informação, realizado em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC).  Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de formação. 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

Analista de 
Comunicação e 

Marketing 

Curso completo de nível superior nas áreas de Artes Visuais, Design, Propaganda 
e Marketing ou Publicidade e Propaganda, realizado em instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na 
área de formação, com apresentação de pelo menos, 1 (uma) peça gráfica de 
design e de diagramação de sua autoria, em formato impresso. Disponibilidade 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 
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para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Analista Secretário 
Executivo 

Curso completo de nível superior em Secretariado Executivo, realizado em 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de formação. Disponibilidade para 
viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.264,57 

 

2.2.2 Nível Médio:  

 

CARGO/FUNÇÃO REQUISITO BÁSICO 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Técnico 
Administrativo 

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso técnico equivalente, 
realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área administrativa. 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

01 vaga + 
Cadastro 

de reserva 
R$ 2.398,01 

Técnico Arquivista 

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso técnico equivalente, 
realizado em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). Experiência mínima de 6 (seis) meses na área de Gestão Documental. 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Cadastro 
reserva 

R$ 2.398,01 

 

As demais informações contidas no Comunicado de Abertura permanecem inalteradas. 
 
 

Goiânia-GO, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

_______________________________ 
Jullyano Martins Felipe Mendes 

Coordenador da Comissão de Seleção 
 
 

_________________________________ 
Ernane Pereira Marques Júnior 

_________________________________ 
Rhayssa Porto Novais 

Membro da Comissão de Seleção Membro da Comissão de Seleção 
 
 

_______________________________ 
Logus Recursos Humanos 

 


