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COMUNICADO DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022 

PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIÁS - SESCOOP/GO, entidade com 

personalidade jurídica de direito privado, com sede na Avenida H, esquina com Rua 14, nº 550, quadra C-9, lote 09, 

Jardim Goiás, na cidade de Goiânia – GO, tornam público a RETIFICAÇÃO do item 2 e 3 do Comunicado de Abertura do 

Processo Seletivo 002/2022, conforme 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 
 

CÓDIGO 
 

REQUISITOS BÁSICOS 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Analista de 
Desenvolvimento da 

Gestão 
2.1.1.002 

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. 
Disponibilidade para constantes viagens no Estado de Goiás 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.053 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

 Cadastro 
Reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.003 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Brasília – DF ou Cristalina – GO ou Luziânia – GO ou 
Valparaíso – GO (Núcleo Nordeste) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.013 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Caldas Novas ou Morrinhos – GO (Núcleo Sul) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.023 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Uruaçu ou Campinorte – GO (Núcleo Norte) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.033 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

01 R$ 5.833,14 
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Residir em Jataí ou Rio Verde – GO (Núcleo Sudoeste) 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.043 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goianésia ou Ceres – GO (Núcleo Noroeste) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de Operações 2.1.1.004 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de Recursos 
Humanos 

2.1.1.005 

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). Disponibilidade para viagens conduzindo 
veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Arquivista 2.1.1.006 

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

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Contador 2.1.1.010 

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). Disponibilidade para viagens conduzindo veículo 
automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de Tecnologia da 
Informação 

2.1.1.008 

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). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Secretário 
Executivo 

2.1.1.012 

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”. 
Residir em Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

 

2.1.2 Nível Médio:  

 

CARGO/FUNÇÃO 
 

CÓDIGO 
 

REQUISITO BÁSICO Nº DE VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Técnico Administrativo 2.1.2.001 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso 
técnico equivalente, devidamente registrado, realizado em 
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). Disponibilidade para viagens conduzindo 

Cadastro reserva R$ 2.657,00 
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veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 
Residir em Goiânia – GO 

Técnico Arquivista 2.1.2.002 

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

Cadastro reserva R$ 2.657,00 

Técnico de Suporte de 
Tecnologia da Informação 

2.1.2.003 

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

Cadastro reserva R$ 2.657,00 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS, ATRIBUIÇÕES E PERFIL DOS CARGOS/FUNÇÕES 

 

3.1 Para os cargos com Local de Trabalho em Cidade de Goiânia – GO  

Características Gerais  

a) Regime de Trabalho: Presencial. 

b) Local de Trabalho: Goiânia – GO (Sede do SESCOOP/GO) 

c) Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

d) Horário de Trabalho: das 08h às 17h com intervalo das 12h às 13h. O horário intrajornada poderá 

ser flexível, nos termos, do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor.  

e) Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida, Auxílio 

Transporte e Auxílio Creche, conforme condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho. 

3.1.1 Algumas atividades, como por exemplo eventos, reuniões e capacitações, poderão ocorrer aos sábados 

ou domingos, em locais e horários distintos daqueles respectivamente mencionados as alíneas “b” e “d” 

do item 3.1, de acordo com a necessidade do SESCOOP/GO. 

 

3.2 Para os cargos com Local de Trabalho no Interior do Estado de Goiás  

Características Gerais  

a) Regime de Trabalho: Home Office. 

b) Local de Trabalho e Atuação: Brasília – DF ou Cristalina – GO ou Luziânia – GO ou Valparaíso – GO 

(Núcleo Nordeste); Caldas Novas ou Morrinhos – GO (Núcleo Sul); Uruaçu ou Campinorte – GO 

(Núcleo Norte); Jataí ou Rio Verde – GO (Núcleo Sudoeste); e Goianésia ou Ceres – GO (Núcleo 

Noroeste), conforme Anexo II. 

c) Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

d) Horário de Trabalho: das 08h às 17h com intervalo das 12h às 13h. O horário intrajornada poderá 

ser flexível, nos termos, do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor.  

e) Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida, Auxílio 

Transporte e Auxílio Creche, conforme condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho. 

3.2.1 Pelo período de até 2 (dois) meses após a contratação, os empregados que irão atuar no interior serão 

treinamentos na sede do SESCOOP/GO, na cidade de Goiânia-GO. Os treinamentos acontecerão, 

preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. As despesas com 

hospedagem e transporte rodoviário, durante o período de treinamento serão custeadas pelo 

SESCOOP/GO. 

3.2.2 As atividades executadas pelos empregados que irão atuar no interior serão realizadas, em sua grande 

maioria, nas cidades correspondentes a cada núcleo (Anexo II), não se limitando a este local, podendo, 

ainda, atuar em cidades de outros núcleos. 
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3.2.3 Periodicamente, conforme planejamento do SESCOOP/GO, os empregados atuantes no interior do Estado 

de Goiás serão convocados para atuarem e/ou participarem de eventos, reuniões e capacitações na sede 

do SESCOOP/GO, na cidade de Goiânia-GO. 

3.2.4 Algumas atividades, como por exemplo eventos, reuniões e capacitações, poderão ocorrer aos sábados 

ou domingos, em locais e horários distintos daqueles respectivamente mencionados as alíneas “b” e “d” 

do item 3.2, de acordo com a necessidade do SESCOOP/GO. 

 

3.3 Perfil dos Cargos/Funções: 

A missão, conhecimentos, atribuições essenciais e perfil de competências dos cargos/funções, para o qual se 

destinam as vagas deste Processo Seletivo, estão dispostos no Anexo I. 

 

 

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: 

 

CARGO/FUNÇÃO 
 

CÓDIGO 
 

REQUISITOS BÁSICOS 
Nº DE 

VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Analista de 
Desenvolvimento da 

Gestão 
2.1.1.002 

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. 
Disponibilidade para constantes viagens no Estado de Goiás 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.053 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

 Cadastro 
Reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.003 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Cristalina – GO ou Luziânia – GO ou Valparaíso – GO 
(Núcleo Nordeste)  

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.013 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Caldas Novas-GO ou Morrinhos – GO ou Itumbiara-
GO (Núcleo Sul) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.023 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Uruaçu-GO ou Campinorte – GO (Núcleo Norte) 

01 R$ 5.833,14 
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Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.033 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Jataí-GO ou Rio Verde – GO (Núcleo Sudoeste) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de 
Desenvolvimento 

Humano 
2.1.1.043 

Curso completo de nível superior, realizado em instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 
Residir em Goianésia-GO ou Ceres – GO (Núcleo Noroeste) 

01 R$ 5.833,14 

Analista de Operações 2.1.1.004 

Graduação completa em curso de nível superior (Bacharelado), 
realizada em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens 
conduzindo veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de Recursos 
Humanos 

2.1.1.005 

Graduação completa em Psicologia, Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos ou Administração de Empresas, realizado 
em instituição de ensino superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC). Disponibilidade para viagens conduzindo 
veículo automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) categoria mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Arquivista 2.1.1.006 

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

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Contador 2.1.1.010 

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). Disponibilidade para viagens conduzindo veículo 
automotor do SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista de Tecnologia da 
Informação 

2.1.1.008 

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). 
Disponibilidade para viagens conduzindo veículo automotor do 
SESCOOP/GO. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria 
mínima “B”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

Analista Secretário 
Executivo 

2.1.1.012 

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”. 

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro 
reserva 

R$ 5.833,14 

 

 

 

2.2.2 Nível Médio:  
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CARGO/FUNÇÃO 
 

CÓDIGO 
 

REQUISITO BÁSICO Nº DE VAGAS 
REMUNERAÇÃO 

INICIAL 

Técnico Administrativo 2.1.2.001 

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

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro reserva R$ 2.657,00 

Técnico Arquivista 2.1.2.002 

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

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro reserva R$ 2.657,00 

Técnico de Suporte de 
Tecnologia da Informação 

2.1.2.003 

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

Residir na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Cadastro reserva R$ 2.657,00 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS, ATRIBUIÇÕES E PERFIL DOS CARGOS/FUNÇÕES 

 

3.4 Para os cargos com Local de Trabalho na região Metropolitana de Goiânia – GO 

Características Gerais  

f) Regime de Trabalho: Presencial. 

g) Local de Trabalho: Goiânia – GO (Sede do SESCOOP/GO) 

h) Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

i) Horário de Trabalho: das 08h às 17h com intervalo das 12h às 13h. O horário intrajornada poderá 

ser flexível, nos termos, do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor.  

j) Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida, Auxílio 

Transporte e Auxílio Creche, conforme condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho. 

3.4.1 Algumas atividades, como por exemplo eventos, reuniões e capacitações, poderão ocorrer aos sábados 

ou domingos, em locais e horários distintos daqueles respectivamente mencionados as alíneas “b” e “d” 

do item 3.1, de acordo com a necessidade do SESCOOP/GO. 

 

3.5 Para os cargos com Local de Trabalho no Interior do Estado de Goiás  

Características Gerais  

f) Regime de Trabalho: Home Office. 

g) Local de Trabalho e Atuação: Cristalina – GO ou Luziânia – GO ou Valparaíso – GO (Núcleo 

Nordeste); Caldas Novas ou Morrinhos – GO ou Itumbiara-GO (Núcleo Sul); Uruaçu ou Campinorte 

– GO (Núcleo Norte); Jataí ou Rio Verde – GO (Núcleo Sudoeste); e Goianésia ou Ceres – GO (Núcleo 

Noroeste), conforme Anexo II. 

h) Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais. 

i) Horário de Trabalho: das 08h às 17h com intervalo das 12h às 13h. O horário intrajornada poderá 

ser flexível, nos termos, do Acordo Coletivo de Trabalho em vigor.  

j) Benefícios: Assistência Médica e Odontológica, Auxílio Alimentação, Seguro de Vida, Auxílio 

Transporte e Auxílio Creche, conforme condições estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho. 

3.5.1 Pelo período de até 2 (dois) meses após a contratação, os empregados que irão atuar no interior serão 

treinados na sede do SESCOOP/GO, na cidade de Goiânia-GO. Os treinamentos acontecerão, 

preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com intervalo para almoço. As despesas com 
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hospedagem e transporte rodoviário, durante o período de treinamento serão custeadas pelo 

SESCOOP/GO. 

3.5.2 As atividades executadas pelos empregados que irão atuar no interior serão realizadas, em sua grande 

maioria, nas cidades correspondentes a cada núcleo (Anexo II), não se limitando a este local, podendo, 

ainda, atuar em cidades de outros núcleos. 

3.5.3 Periodicamente, conforme planejamento do SESCOOP/GO, os empregados atuantes no interior do Estado 

de Goiás serão convocados para atuarem e/ou participarem de eventos, reuniões e capacitações na sede 

do SESCOOP/GO, na cidade de Goiânia-GO. 

3.5.4 Algumas atividades, como por exemplo eventos, reuniões e capacitações, poderão ocorrer aos sábados 

ou domingos, em locais e horários distintos daqueles respectivamente mencionados as alíneas “b” e “d” 

do item 3.2, de acordo com a necessidade do SESCOOP/GO. 

 

3.6 Perfil dos Cargos/Funções: 

A missão, conhecimentos, atribuições essenciais e perfil de competências dos cargos/funções, para o qual se 

destinam as vagas deste Processo Seletivo, estão dispostos no Anexo I. 

 

Para o cargo de Analista de Desenvolvimento Humano onde seria necessário residir na cidade de Brasília – DF, 

entraremos em contato com os candidatos inscritos para informações da devolução da taxa de inscrição ou caso seja 

interesse deste, será dada a opção de mudança da cidade na inscrição desde que resida em uma das cidades do 

Núcleo Nordeste.  

 

As demais informações contidas no Comunicado de Abertura permanecem inalteradas. 
 
 
 

Goiânia-GO, 26 de abril de 2022. 
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Jullyano Martins Felipe Mendes 

Coordenador da Comissão de Seleção 
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_________________________________ 
Rhayssa Porto Novais 

Membro da Comissão de Seleção Membro da Comissão de Seleção 
 

_______________________________ 
Logus Recursos Humanos 

 


