
EDITAL 015/2022 NEAD

PROCESSO SELETIVO INTERNO
CONSULTOR COMERCIAL

A Faculdade Novo Milênio, torna público a abertura do processo seletivo para o

preenchimento de 01 (uma) vaga para Consultor Comercial, com a finalidade de

contratar profissional, nas condições estabelecidas neste edital.

1. Da Participação:

Os interessados em participar do processo seletivo para o cargo em questão,

deverão preencher o formulário através do link:

https://forms.gle/rSFfvv5ssB1RTCWN8 até o dia 11/04/2022.

2. Perfil da Vaga

♦ Graduação Completa ou Cursando;

♦ Desejável experiência Comercial;

♦ Disponibilidade para trabalhos internos, externos e viagens (quando necessário);

♦ Dinamismo e boa comunicação.

3. ATRIBUIÇÕES

● Seguir o planejamento semanal de ações e metas elaborado junto à

supervisão comercial;

● Contribuir com ideias e informações relevantes sobre o mercado educacional;

● Atender o candidato presencialmente, por telefone ou meio digital;

● Ter conhecimento de todos os produtos da instituição, com suas

especificações;

● Realizar visitas aos parceiros (escolas, órgãos públicos, empresas),

https://forms.gle/rSFfvv5ssB1RTCWN8


prospectar e fechar novas parcerias;

● Orientar o candidato até o momento da matrícula, disponibilizando todas as

informações necessárias para o bom acolhimento na instituição;

● Participar de eventos, feiras, workshops, congressos, representando e

promovendo a marca da instituição, seus produtos e serviços.

● Planejar e aplicar estratégias de captação dos alunos vinculados aos cursos

de graduação a distância e disciplinas híbridas em parceria com a Coordenação

Comercial.

4. Jornada de Trabalho

♦ A função será preenchida sob o regime da CLT com carga horária 44h/semanais.

05. Unidade

♦ Vila Velha

06. Salário

♦ R$ 1.500,00 + comissão

07. Condições para Participar:

♦ Se enquadre no perfil descrito.

08. Da participação de PCD’S

♦ Para a vaga será aceita a inscrição de Pessoas com Deficiência – PCD´S.

09. Procedimento de Avaliação do Candidato

O processo seletivo será realizado seguindo as etapas, todas classificatórias ou

eliminatórias:

1) Análise do Currículo;

2) Entrevista com a Coordenação Comercial do EAD;

3) Entrevista com a Direção do EAD;

4) Devolutiva negativa ou positiva.



10. Disposições Finais

A data do processo será informada posteriormente e ocorrerá na unidade. O horário

será informado individualmente aos candidatos selecionados via e-mail. Observe o

item nove, as etapas são todas classificatórias ou eliminatórias.

Brasília, 04 de Abril de 2022.


