
TERMO DE REFERÊNCIA – TR 03/2018 
 

PROCESSO SELETIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

A Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR) vem por meio do 
presente, divulgar o seguinte PROCESSO SELETIVO para 01 vaga de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, estando em vigência, para essa finalidade, as seguintes disposições: 
 
Art. 1º A AGUAR contratará os serviços de um profissional para o apoio ao desenvolvimento de 
atividades relacionadas à área administrativa junto ao Comitê de bacia do rio Urussanga, 
conforme abaixo: 

 
Auxiliar administrativo 
 

 Apoiar e auxiliar na execução das atividades técnicas e administrativas da entidade 
executiva junto ao Comitê da bacia do rio Urussanga. 

 
Art. 2º São requisitos mínimos exigidos aos candidatos: 
 

 Experiência em atividades de apoio técnico e administrativo junto ao Comitê de bacia do rio 
Urussanga; 

 Conhecimentos da bacia hidrográfica do rio Urussanga e na área de gestão de recursos 
hídricos (comprovada por meio de graduações relacionadas, certificados de cursos e 
monitorias, artigos publicados); 

 Conhecimento prático em informática (Word, Excel, PowerPoint e Internet); 

 Facilidade de comunicação oral, escrita e boa capacidade de redação para elaboração de 
documentos; 

 Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe; 

 Ter iniciativa e comprometimento com a Instituição. 
 
Art. 3º - Informações da vaga: 

 Carga horária prevista:  48 horas mensais 

 Prazo do contrato: 11 meses, com possibilidade de renovação. 

 Salário/hora: R$ 19,57 por hora 

 Número de vagas: 1 (uma) 
 

Art.4º Os currículos dos interessados deverão ser encaminhados somente pelo correio 
eletrônico: aguarsc@hotmail.com, no período de 27 a 30 de outubro de 2018. No título da 
mensagem do e-mail deve constar: “Seleção Auxiliar ADM”. 
 
Art. 5º Os currículos serão avaliados pela coordenação da AGUAR e pelo presidente ou vice-
presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga.  
 
Parágrafo ÚNICO: A contratação ocorrerá no mês de dezembro de 2018. 
 
 
Araranguá (SC), 27 de outubro de 2018. 
 
ANTONIO JOSÉ PORTO  
Presidente 


