LONGITUD LIFE
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016
ABERTURA

O Sócio proprietário da LONGITUD LIFE, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO a realização do PROCESSO SELETIVO, sob o regime celetista,
para provimento de vagas dos seus quadros de pessoal, conforme normas
constantes neste Edital.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1

O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será executado pela
Alfa Concursos Públicos, e será regido por este Edital e eventuais
retificações e/ou aditamentos.
A seleção destina-se ao provimento de vaga existente no quadro de
empregados da LONGITUD LIFE, de acordo com a Tabela 2.1.
A LONGITUD LIFE é uma empresa privada que atua na área de comércio
varejista de livros, jornais e revistas e comércio varejista de produtos
alimentícios em geral. O maior desafio para a equipe de recrutamento na
LONGITUD LIFE é identificar profissionais de talento, que acreditem nos
valores da empresa e queiram construir uma carreira sólida e desafiadora.
O processo seletivo é minucioso, pois queremos ter a certeza de que
estamos contratando a pessoa certa para o cargo certo e com uma
perspectiva de crescimento e desenvolvimento profissional e pessoal.

1.2
1.3

1.4

2.

DO EMPREGO

TABELA 2.1

Emprego

Vagas

Operador de
Telemarketing

01+CR*

Ensino Médio Completo
Carga
Remuneração
Horária
Requisitos
Inicial
Semanal
Ensino médio completo. Experiência
R$ 1.132,00 +
30 H
na área de vendas através de
Comissão
telefone.

*CR – Cadastro de Reserva

3.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

3.1 O processo de recrutamento e seleção segue as etapas listadas abaixo:
3.1.1 Prospecção de mercado e divulgação de vagas. Recebimento, triagem e
análise de Currículos – É a análise do perfil do mercado e de todas as
pessoas
que
se
candidatarem
a
vaga
aberta
no
site
www.alfaconcursospublicos.com. Nesta etapa verificamos se o currículo
atende aos requisitos exigidos na posição.
3.1.2 Abordagem Inicial – Nesta etapa, os candidatos são contatados por
telefone para um contato pessoal inicial.
3.1.3 Testes – Testes gerais e específicos, conforme exigência do posto.
3.1.4 Entrevistas – com o objetivo levantar maiores informações sobre
experiência profissional e conhecimento técnico do candidato.
3.1.5 Análise Psicológica – Realização de teste psicológico.

3.1.6 Proposta de Trabalho – Ao ser aprovado em todas as etapas anteriores, o
candidato receberá uma proposta de trabalho. Caso seja aceita,
documentos para admissão serão solicitados pelo Empregador para
verificação dos requisitos do emprego.
3.2 Sempre que o candidato for reprovado, independente da etapa em que ele
se encontre, a LONGITUD LIFE ou a Alfa Concursos Públicos avisa via email ou por telefone.
4.

DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO

3.1

O período para a realização das inscrições e envio de currículos será a
partir das 8h do dia 09/03/2016 às 23h59m do dia 16/03/2016,
observado horário oficial de Brasília – DF no endereço eletrônico
www.alfaconcursospublicos.com.
As etapas do processo seletivo serão aplicadas a partir do dia 21/03/2016.
Qualquer retificações e/ou aditamentos será disponibilizado no endereço
eletrônico www.alfaconcursospublicos.com, para que todos os interessados
tomem conhecimento.

3.2
3.3

Maringá/PR, 08 de março de 2016.

JOSÉ ROBERTO RUI DE MARCOS FÁVARO
Sócio proprietário da LONGITUD LIFE

