Processo Seletivo para Promotor de Relacionamento
Campus Porto Alegre
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 Promotor de Relacionamento I, para
trabalhar no departamento de Negócios da Instituição.
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.
O período de inscrições encerra no dia 15/09/2019.
3. Seleções
A avaliação e qualificação dos candidatos será realizada por representante 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 – caso identificada necessidade;
 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;
 Preferencialmente através do telefone para aqueles que participaram das
entrevistas. Caso não consigamos contato pelo telefone, será enviado e-mail de
agradecimento;
 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)
Promotor de Relacionamento I
Formação Graduação concluída (preferencial)
Graduação em andamento (básico)
Responsabilidades - Realizar visitas de captação em escolas, empresas e outros
ambientes onde esteja o público alvo da IES;
-Divulgar e promover os cursos de Graduação e Pós-Graduação;
- Receber alunos no campus e mediar o contato com as
coordenações de curso;
- Captar alunos, buscando o atingimento das metas propostas e
dar todo o acompanhamento necessário para efetivação das
matrículas;
- Participar dos eventos da IES.
Competências - Empreendedorismo
necessárias - Cooperação
- Foco no cliente e nos resultados
- Aprendizagem
- Cooperação
- Relacionamento
Habilidades técnicas - Conhecimentos de ferramentas de CRM, Excel e automação de
marketing
Carga Horária 40 horas semanais
- segundas a sextas das 12:30H às 17:00h – 18:00 às 21:30h
Remuneração R$ 2.140,09 (salário bruto)
Mais informações podem ser obtidas através do e-mail selecao@imed.edu.br, ou pelo telefone
(54) 3046-6116.

Passo Fundo, 04 de setembro de 2019.

