
 

Consulado-Geral do Brasil em Hartford 

Processo Seletivo  

Edital no. 01/2023 

 

O Consulado-Geral do Brasil em Hartford torna público que procederá à realização de processo seletivo 

para a contratação de AUXILIAR DE APOIO, nível médio, para preenchimento de 01 (uma) vaga 

permanente pelo(a) primeiro(a) colocado(a) no processo seletivo, conforme item 1 abaixo,  bem como 

para a criação de uma lista de reserva de candidatos aprovados para eventual nova abertura de vaga.  O 

início do contrato do(a) candidato(a) aprovado em primeiro lugar é 01 de maio de 2023. 

 

1.  Funções de Auxiliar de Apoio:  

 

Auxiliar de Apoio é o(a) funcionário(a) local, com carga semanal de 40 horas, a quem serão atribuídas as 

seguintes atividades, entre outros:  

   - serviços gerais de motorista: condução e limpeza interna dos veículos oficiais; 

              - serviços de copa/cozinha: manter a copa em ordem (mesa de almoço, lava-louças, geladeira, 

microondas, bebedouro, troca de garrafões e café); 

              - serviços de escritório: registro de entrada de documentos, fotocópias, finalização (impressão e 

arquivo) de documentos consulares, correio, almoxarifado, distribuição de expedientes e inserção de 

dados (matrícula consular); 

            - serviços de portaria: abertura e fechamento das portas de entrada e saída do público. 

 

2.          Remuneração e benefícios:  

 

A remuneração inicial de Auxiliar de Apoio é de USD $ 2.875,00 (dois mil, oitocentos setenta e cinco 

dólares) mensais. Adicionalmente, o(a) Auxiliar de Apoio terá os seguintes direitos trabalhistas:  

a) inclusão (opcional) no plano de seguro médico-odontológico  privado, condicionado a 

desconto em folha a título de coparticipação, que varia entre USD 33, 12 e USD 105,24, a depender do 

número de dependentes inscritos; 



             b) para os (as) brasileiros(as)  impedidos(as) de se filiarem  ao sistema previdenciário dos Estados 

Unidos, inscrição na previdência social brasileira.  

 

3.         Regime de contratação:  

 

O presente processo seletivo não configura concurso público, e o emprego de Auxiliar de Apoio não 

caracteriza cargo público, nem função pública.  

As relações de trabalho serão regidas pelas leis trabalhistas  do Estado de Connecticut e dos Estados 

Unidos da América.  

A duração do contrato será de 1 (um) ano renovável, de acordo com a vontade das partes. Haverá um 

periodo inicial de experiência, remunerado, com duração de 3 meses, durante o qual o vínculo 

empregatício poderá ser rompido a qualquer momento, sem aviso prévio.  

 

4. Qualificação:  

 

O(a) candidato(a) deverá: 

a) Ter idade mínima de 18 anos; 

b) Ter concluído o nível médio (ou equivalente) de ensino; 

c) Ter conhecimento das línguas portuguesa e inglesa;  

d) Possuir aptidão físical e mental; 

e) No caso de candidato(a) que não seja cidadã(o)  norte-americano(a), ter situação regular de 

residência e permissão para o exercício de atividade remunerada nos EUA. 

 

5.  Etapas da Seleção:  

 

Primeira fase: envio por email (endereço: cghartford@itamaraty.gov.br, com assunto "PROCESSO 

SELETIVO”), de seu Curriculum Vitae e dos documentos listados abaixo. Prazo: 23h59 do dia 27 de 

março de 2023. 

 

i. Documento de identidade válido; 

ii. Comprovação de situação regular de residência e de permissão legal para o exercício de atividade 

remunerada, nos termos da legislação local, no caso de cidadãos que não sejam norte-americanos;  

iii. Comprovação de inscrição junto ao sistema previdenciário local ou de impossibilidade de filiação, no 

caso de brasileiro que, em razão de legislação local, esteja proibido de fazê-lo;  
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iv. Aptidão física e mental, comprovada por instituição oficial;  

v. Certificado de formação de nível médio ou equivalente; 

vi. Carteira de habilitação válida, emitida nos Estados Unidos;  

ix. Candidato(a) de nacionalidade brasileira deve ainda apresentar:  

a) Prova de quitação das obrigações eleitorais; 

b) Declaração de que não ocupa cargo, emprego ou função pública; e  

c) Prova de quitação com o serviço militar, para pessoas do sexo masculino. 

 

 Segunda fase: os candidatos selecionados na primeira fase serão entrevistados pela banca examinadora 

para avaliação de sua capacidade de expressão oral e escrita em inglês e português. DATA: a ser 

marcada individualmente com cada candidato(a), no período de 3 a 6 de abril.  

 

Terceira fase: os candidatos selecionados na segunda fase deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

 

i.  Atestado de bons antecedentes ou equivalente (FBI Background Check e certidão negativa de 

antecedentes criminais da Polícia Federal, para brasileiros(as) );  

ii. Declaração em que o(a) candidato(a) atesta estar ciente de que o emprego a que está concorrendo 

não se confunde com emprego ou função pública regidos pelo direito brasileiro; 

 

6. Resultados 

O resultado final, com a respectiva classificação de candidatos aprovados, será anunciado até o dia 19 

de abril  e afixado na recepção do Consulado-Geral,  bem como publicado no site online. 

Dúvidas poderão ser dirigidas ao email cghartford@itamaraty.gov.br, sob o título "PROCESSO 

SELETIVO".  

 

 

Hartford,   7  de março de 2023 
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