Processo Seletivo para Vaga de Analista de Negócios (Tecnologia
de Informação)
IMED – Campus Passo Fundo
Com o objetivo de tornar-se um referencial de excelência acadêmica, a IMED desenvolve
estratégias permanentes de expansão e qualificação dos serviços prestados. Investimos
na seleção e contratação de colaboradores, oferecendo oportunidades aos profissionais
interessados em trabalhar conosco.
1. Disposições Iniciais
O processo seletivo destina-se a contratação de Analista de Negócios I - TI, para trabalhar
vinculado ao departamento de Tecnologia da Informação.
2. Inscrições
Os interessados na(s) vaga(s) deverão inscrever-se através do site da IMED – Trabalhe
Conosco. Após completar o cadastro das suas informações, selecione a vaga para a qual
pretende submeter seu currículo para avaliação. Candidatos portadores de necessidades
especiais são bem-vindos.
O período de inscrições encerra no dia 22/09/2019.
3. Seleções
A avaliação e qualificação dos candidatos será realizada pela coordenação da área
solicitante, em conjunto com o departamento de Gestão de Pessoas. O processo
compreende as seguintes etapas:
 Análise dos currículos inscritos no banco de dados;
 Entrevistas em grupo e/ou individuais;
 Qualificação cadastral;
 Avaliação Psicológica;
 Definição da vaga e devolutivas aos candidatos no final do processo seletivo.
4. Resultados
No encerramento do processo seletivo os candidatos recebem retorno da seguinte
maneira:
 Via telefone para o candidato selecionado para a vaga;
 Telefonema ou e-mail para aqueles que participaram das etapas de entrevista.
 Por e-mail para os demais candidatos.
Ressaltamos a importância de manter os números de telefone e e-mail
atualizados em nosso banco de talentos, pois é através deles que faremos contato.

5. Benefícios Oferecidos
 Plano de Saúde Unimed;
 Plano Odontológico Uniodonto;
 Desconto de até 90% na Graduação para colaborador e dependente;
 Desconto de 60% na pós-graduação Lato Sensu para titular;
 Desconto de 50% na pós-graduação Stricto Sensu para titular;
 Reembolso creche;
 Vale alimentação;
 Vale transporte.
6. Vaga(s)
Analista de Negócios I – TI
Formação Graduação em andamento ou concluída: Sistemas de Informação, Ciências
da Computação ou áreas a fins.
Responsabilidades - Presta suporte aos usuários quanto à utilização dos módulos do sistema;
- Executar projetos de implantação de módulos do ERP e outros sistemas
terceiros;
- Propor melhorias de processos do ERP e outros sistemas terceiros;
- Manter atualizada a documentação dos processos de estudo,
levantamento e implementação de sistemas;
- Realizar e acompanhar testes de homologação em novas versões do ERP;
- Interagir com outros solucionadores para resolução de problemas;
- Desenvolver e aprimorar relatórios para o ERP e sistemas terceiros;
- Conhecimento em metodologias de gerenciamento de projetos;
- Conhecimento em metodologias de análise de requisitos;
- Banco de Dados – PL/SQL;
- Experiência em implementação de sistemas ou conhecimento de regras
de negócio em RH (Folha de pagamento, ponto, recrutamento e seleção);
- Conhecimentos em outras áreas de negócio é um diferencial;
Competências Empreendedorismo: Tem visão de oportunidades com foco no cliente,
necessárias tomando iniciativa sobre seu trabalho. Busca novos conhecimentos que
possam ser desenvolvidos na Instituição, tem capacidade para gerenciar
contingências e gerar valor para a organização e é inspirado pelos desafios
empresariais.
Foco no Cliente e Resultados: Orientação para as necessidades, atuais e
futuras dos clientes internos (colaboradores) e externos (alunos) e para o
alcance dos objetivos da Instituição. Mantém foco na qualidade das suas
entregas e é orientado para os resultados.
Cooperação: Capacidade de atuar e cooperar, com outras áreas, pessoas e
atividades, para um mesmo fim. Atua demonstrando clareza sobre suas
responsabilidades, inspirando confiança, parceria e cumplicidade.
Aprendizagem: É o nosso negócio e está relacionado ao ato ou efeito de
aprender, desaprender e reaprender. Transformar realidades e inspirar
mudanças.
Carga Horária 40 horas semanais
- segundas à sextas das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

Passo Fundo, 28 de agosto de 2019.
Mais informações podem ser obtidas com Rúbia através do e-mail selecao@imed.edu.br, ou pelo telefone
(54) 3046-6116.

