
 

 

 

CONSULADO-GERAL DO BRASIL EM HARTFORD 

Processo Seletivo 

Edital no. 01/2022 

 

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

para a contratação de Auxiliar Administrativo(a), nível médio, para o preenchimento de uma vaga 

permanente neste Consulado-Geral.  Interessados(as) em candidatar-se à vaga deverão ser maiores de 

18 anos e legalmente aptos(as) a exercer atividade remunerada nos EUA.  

 

1. Funções do(a) Auxiliar Administrativo(a):  

Auxiliar Administrativo(a) é o(a) servidor(a), com carga semanal de quarenta horas, a quem serão 

atribuídas atividades de natureza administrativa e técnica, incluindo, entre outros, o atendimento ao 

público, a execução de tarefas consulares, preparação de documentos e arquivo. O(A) candidato(a) 

deverá ser fluente e ter boa escrita em português e inglês, bem como ter domínio dos programas MS 

Office, Outlook e Word.  

 

2. Remuneração e benefícios: 

A remuneração mensal inicial de Auxiliar Administrativo(a) é de USD 2.750,00 (dois mil, setecentos e 

cinquenta dólares). Adicionalmente, o(a) Auxiliar Administrativo(a) terá os seguintes direitos trabalhistas: 

a) inclusão no plano de seguro médico privado e b) no caso de cidadãos(ãs) brasileiros(as) que não 

sejam também cidadãos(ãs) norte-americanos(as), inscrição na previdência social brasileira.  

 

3. Data e Local 

As inscrições serão recebidas do dia 15 de julho ao dia 29 de julho, das 10h30 às 14h00 no Setor de 

Administração deste Consulado-Geral, pela funcionária Lilian Vieira da Silva Dias, ocasião em que o(a) 

candidato(a) deverá preencher e assinar o Formulário de Inscrição e, obrigatoriamente, apresentar os 

seguintes documentos (ORIGINAIS E CÓPIAS): 

 



a)  documento de identidade (passaporte e identidade); 

b)  no caso de candidato(a) que não seja norte-americano(a), apresentação de documento oficial que 

comprove a situação regular de residência nos Estados Unidos e permissão legal para o exercício de 

atividade remunerada no país 

c) comprovação de inscrição no “Social Security” ou de inexigibilidade para inscrever-se no sistema 

previdenciário dos EUA, em caso de candidato(a)(a) que não seja norte-americano(a) 

d) certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente; 

e) “curriculum vitae”, no qual deve constar identificação pessoal, endereço, telefone, email, histórico de 

trabalho, cartas de referência e/ou registro de experiências anteriores de trabalho 

f) declaração por escrito de que não ocupa ou exerce cargo, emprego ou função pública no Brasil 

g) em caso de cidadã(o) brasileira(o):  

1)  comprovação de situação regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/CIC); 

2) comprovação de estar em dia com a Justiça Eleitoral Brasileira; 

3) em caso de candidato(a) do sexo masculino, prova de estar em dia com o Serviço Militar 

h) atestado de aptidão física e mental recente, emitido por instituição oficial ou por médico  

i) atestado de bons antecedentes (inexistência de antecedentes criminais ou penais) 

 

4. Processo Seletivo: 

Primeira fase: análise de “curriculum vitae” 

 O resultado desta fase será publicado até o dia 5 de agosto. Os(As) candidatos(as) 

selecionados(as) serão informados(as) também por email confirmação de sua aprovação nesta fase e 

convocação para a fase seguinte.  

Segunda fase: entrevista presencial  

 Os(As) candidato(a)s selecionados(as) na primeira fase serão entrevistados(as) pela banca 

examinadora que avaliará sua capacidade de expressão oral em inglês e português. As entrevistas 

ocorrerão no dia 12 agosto , às 10hs, no Consulado-Geral. 

 

 

  



Terceira fase: provas escritas 

 Os (As) candidato(a)s aprovados(as) na fase anterior serão convocados(as) para provas escritas 

de inglês, português e informática básica, a realizarem-se no dia 19 de agosto às 10hs, no Consulado-

Geral. 

 

5.  Resultados 

 A lista final de candidatos(as) aprovados(as), em ordem de classificação, será anunciada até o 

dia 26 de agosto e afixado na recepção do Consulado-Geral, bem como divulgado em sua  página oficial 

na Internet.  

 

Dúvidas poderão ser dirigidas ao email cghartford@itamaraty.gov.br 

 

Hartford, 7 de julho de 2022 

  

 

 


