
 

TRABALHE CONOSCO 

Cargo: Assistente Administrativo 

Setor/Local de Trabalho: Centro Médico Veterinário-  Varginha 

Horário de Trabalho: 08 as 12:00 13:00 as 18:00 (sexta as 17:00) 

 

Quem somos? 

O Grupo Educacional Unis, ao longo de seus 50 anos de atuação, sempre acreditou que a educação 

é um dos principais pilares para o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. É um patrimônio que 

potencializa a realização de sonhos e contribui para o desenvolvimento da sociedade. 

Somos uma Instituição de Ensino voltada para a excelência. Estamos constantemente investindo em 

técnicas, métodos, metodologias e estruturas mais modernas para oferecer o que há de melhor a 

nossos alunos. 

Através dos valores de Prestabilidade, Excelência e Inovação, crescemos e nos consolidamos como 

uma das principais e melhores Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais. Grupo Unis é composto 

atualmente por aproximadamente mil funcionários, dez mil alunos e mais de 150 opções de cursos 

presenciais e a distância entre Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Extensão. 

Temos parcerias com mais de 1.000 empresas na oferta de programas de estágios, assessorias e 

consultorias, bem como relação com instituições educacionais dos Estados Unidos, Europa, Ásia e 

América Latina; que viabiliza a oferta de programas de internacionalização (Mobilidade Acadêmica) 

e intercâmbio. 

Visite nossas mídias sociais e conheça mais: portal.unis.edu.br ou @grupounis 

 

Quais as responsabilidades? 

 Recepção e atendimento; 

 Controle de estoque dos medicamentos; 

 Cotação de medicamentos/produtos veterinários. 

 Fechamento de Caixa 

 

Quais os requisitos? 

 

Escolaridade:  

  Superior cursando ou em andamento 

 

 

 

 

Conhecimentos:  

 Conhecimentos em Ferramentas Google e Pacote Office 

 

 



 

Habilidades; 

 

 

 Comunicação, 

 Flexibilidade, 

 Proatividade, 

 Adaptabilidade para convivência com animais de pequeno porte. 

 

 

Quais os benefícios oferecidos? 

 Bolsa de estudos; 

 Seguro de vida coletivo; 

 Vale-transporte; 

 Plano de Saúde, 

 Plano Odontológico. 

 

Como se inscrever? 

Interessados (as) deverão se inscrever acessando o link trabalheconosco.unis.edu.br até o dia 

21/09/2021.  


