COMUNICADO
Processo Seletivo – Edital 001/2020
Cargo: Analista de Recursos Humanos Pleno
Comunicamos a todos os inscritos para o cargo de Analista de Recursos Humanos Pleno, que daremos continuidade as demais etapas do processo seletivo para composição
do cadastro reserva. Orientamos a todos que acompanhem as informações pelo site www.sescoopsp.org.br em “Trabalhe Conosco”
Desta forma, as Etapas 3ª e 4ª tem previsão de serem realizadas conforme o cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2020

CARGO

Analista de Recursos Humanos Pleno

1ª Etapa
Lista de
Inscrição
convocados
Avaliação de
presencial e para Avaliação
conhecimentos
Comprovação
de
e Redação
documental conhecimentos
e Redação
27/02/2020
02/03/2020
11/03/2020

2ª Etapa
Gabarito oficial
Divulgação do
resultado –

16/03/2020

Lista de
convocados
para 3ª etapa
07/01/2021

3ª Etapa
Divulgação do
resultado
Avaliação de
Lista de
competências
convocados
para 4ª etapa
20/01/2021

22/01/2021

4ª Etapa
Divulgação do
resultado
Entrevista
técnica
Classificação
Final
27/01/2021

02/02/2021

Obs.: O conjunto de medidas para retomada das atividades presenciais foi adotado conforme os termos do “Plano de São Paulo”, regulamentado pelo Decreto Estadual de
nº 64.994/2020 (com alterações posteriores pelos Decretos 65.319/20 e 65.357/20), Decreto Municipal de nº 59.473/2020 e pelo anexo II da Portaria PREF 605 de 04 de junho
2020, bem como o plano de flexibilidade das fases que, neste momento, classifica o município de São Paulo na fase amarela (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).
Medidas de Proteção:
 Uso de máscara é obrigatório para entrada e permanência nas dependências do Prédio;
 Utilize o tapete sanitizante para higienizar os sapatos antes de entrar;
 Para maior segurança, é obrigatório realizar a aferição de temperatura na entrada do prédio;
 Use álcool em gel nas mãos antes de entrar e sempre que possível. (disponível no local);
 No local da prova é obrigatório obedecer ao distanciamento social (sente somente nos locais indicados);
 Siga corretamente as orientações do fiscal da prova
São Paulo, 07 de janeiro de 2021
Departamento de Gestão de Pessoas

