EDITAL DE SELEÇÃO DE RECEPCIONISTAS DA FENASOJA 2020

A FEIRA NACIONAL DA SOJA - FENASOJA 2020, sociedade civil, com sede no Parque Municipal
de Exposições Alfredo Leandro Carlson, sem número, na cidade de Santa Rosa-RS, sem fins
lucrativos e de duração indeterminada, inscrita no CNPJ nº 92.468.115/0001-23, neste ato
representada pelo presidente da Fenasoja 2020, Sr. ELIAS DALLALBA, brasileiro, casado,
portador do CPF 959.069.080-72 e RG 1071381741, também residente e domiciliado nesta
cidade, vem, pelo presente, tornar público o EDITAL DE SELEÇÃO DE RECEPCIONISTAS, cujo
regulamento e processo seletivo seguirá as seguintes disposições:
Art. 1º: A FENASOJA 2020 torna público o processo de seleção de recepcionistas para trabalhar
durante a realização da feira, no período de 01 a 10 de Maio de 2020, no Parque de Exposições
Alfredo Leandro Carlson, para desenvolver as seguintes atividades de recepção:
● Recepcionar visitantes e autoridades;
● Encaminhar visitantes para estandes de interesse;
● Responder perguntas gerais sobre a Feira, localização de estandes, programação;
● Acompanhar Presidente e ou suas comissões quando solicitado;
● Auxiliar a Secretaria Executiva e ou setor de Credenciamento em serviços de escritório;
●

Auxiliar a organização dos ambientes das programações paralelas à Feira (palestras,

seminários)
● Cumprir o cronograma de horários pré-estabelecido;
Art. 2º: São requisitos mínimos exigidos dos(as) candidatos(as) à vaga de recepcionista:
● Residir em Santa Rosa ou região e se responsabilizar pelo próprio transporte até a feira;
● Ter concluído o ensino médio ou superior;
● Ter idade mínima de 18 anos e sem limite máximo de idade;
● Disponibilidade para trabalhar no período da realização da feira nos mais variados horários;
● Ter facilidade de comunicação;
● Facilidade para relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;
● Vivência em atendimento ao público ou recepção de eventos;
●

Ter iniciativa, comprometimento e responsabilidade no cumprimento dos horários e

tarefas.

Art. 3º: Para a carga horária diária de 6 horas a 8 horas o/a recepcionista receberá o valor de R$
600,00 (seiscentos reais) pelos 10 (dez) dias de trabalho, além da refeição (lanche, almoço ou
jantar, conforme o horário de trabalho) nos expositores conveniados da feira.
Parágrafo Único: Os recepcionistas deverão usar o uniforme a ser definido e fornecido pela
Fenasoja 2020.
Art. 4º: As inscrições poderão ser feitas pelo site www.fenasoja.com.br/recepcionistas ou através
da entrega de currículo diretamente na sede da Fenasoja no Parque de Exposições Alfredo
Leandro Carlson, no período de 06 de Setembro a 05 de Outubro de 2019.
Parágrafo Único: Os candidatos pré-selecionados, a partir do preenchimento da ficha de
inscrição, serão entrevistados pessoalmente pela comissão de Recepção da Fenasoja, em data a
ser comunicada ao candidato, contato este que será realizado única e exclusivamente através
do e-mail cadastrado na inscrição.
Art. 5: °Fica reservado à Comissão de Recepção o direito de decidir livremente sobre a seleção e
contratação dos(as) candidatos(as) que irão trabalhar de recepcionistas na FENASOJA 2020.
Santa Rosa, 06 de Setembro de 2020

