EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA
A INDUMÓVEIS 2019 vem através do presente, divulgar o seguinte EDITAL DE CONTRATAÇÃO
DE RECEPCIONISTAS, para essa finalidade, as seguintes disposições:
Art. 1º A Indumóveis 2019 contratará os serviços de recepcionistas para trabalhos nos dias 19 a
23 de junho de 2019, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, quando da realização da
Feira, para desenvolver atividades relacionadas à área de Recepção como:








Recepcionar visitantes e autoridades;
Encaminhar visitantes para estandes de interesse;
Responder perguntas gerais sobre a Feira, localização de estandes, programação;
Acompanhar Presidente e ou suas comissões quando solicitado;
Auxiliar a Secretaria Executiva e ou setor de Credenciamento em serviços de escritório; e
Auxiliar a organização dos ambientes das programações paralelas à Feira (palestras,
seminários)
Cumprir o cronograma de horários pré-estabelecido;

Art. 2º São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:







Estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou superior;
Ter idade mínima de 16 anos e máxima de 35;
Ter disponibilidade para trabalhar em período da realização da Feira de 19 a 23 de junho
de 2019, nos mais variados horários;
Facilidade de comunicação;
Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; e
Ter iniciativa, comprometimento e responsabilidade no cumprimento dos horários e tarefas.

Art. 3º Para a carga horária diária de 4 horas a 6 horas o/a recepcionista receberá o valor de R$
100,00 (cem reais) por dia trabalhado, além de lanche e vale transporte; Caso o recepcionista/o
exceder as 6 horas trabalhadas recebera R$ 120,00(cento e vinte reais) por dia trabalhado;
Parágrafo Único: Os recepcionistas deverão usar o uniforme a ser definido e fornecido pela
Indumóveis 2019.
Art. 4º As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.indumoveisinternacional.com.br ou
através
de
ficha
de
inscrição
encaminhada
ao
correio
eletrônico:
recepcao@indumoveisinternacional.com.br ou roseli0707@hotmail.com, no período de 10 de
fevereiro à 15 de março de 2019.
Parágrafo Único: os candidatos pré selecionados a partir do preenchimento da ficha de inscrição,
serão entrevistados, pessoalmente pela comissão de Recepção da Indumóveis, em data a ser
comunicada ao candidato, contato este que será realizado única e exclusivamente, através do email cadastrado na inscrição. Somente após esta entrevista será divulgada a lista de
Recepcionistas da Indumóveis 2019.
Art. 5°Fica reservado a Comissão de Recepção, a seleção, qualificação e desqualificação dos
candidatos.
Santa Rosa, 21 de Janeiro de 2019.

Roseli Rost
Presidente Comissão de Recepção

