COMUNICADO Softex MPS 14/2015
(Publicado em 31 de março de 2015)
Vagas Abertas

- Auditores das Avaliações MPS

A Softex informa que estão abertas as inscrições para candidatos a Auditor das avaliações
MPS.BR, tanto de software quanto de serviços.
São 5 (cinco) vagas para Auditores de Software e 5 (cinco) vagas para Auditores de Serviços.
Para candidatar-se a Auditor do Grupo de Auditores do MA-MPS, o avaliador líder do MPS
interessado deverá:
a) Preencher TODOS os requisitos abaixo:
Vaga - Auditores de Software
1) ser avaliador líder intermediário ou experiente;
2) ter feito pelo menos 6 (seis) avaliações como avaliador líder no período de 3 (três)
anos (nos últimos 36 meses);
3) ter indicação positiva das suas últimas 3 (três) auditorias;
4) solicitar ser auditor para a Softex; e
5) ser aprovado pelo FCC.
Vaga - Auditores de Serviços
1) ser avaliador líder intermediário ou experiente;
2) ter feito pelo menos 6 (seis) avaliações como avaliador líder no período de 3 (três)
anos (nos últimos 36 meses);
3) ter indicação positiva das suas últimas 3 (três) auditorias;
4) solicitar ser auditor para a Softex;
5) ser aprovado pelo FCC; e
6) ter conduzido pelo menos 2 (duas) avaliações no MR-MPS-SV.
b) Enviar para a Softex, via e-mail mpsbr@softex.br, até 15 de abril de 2015:
i) sua solicitação para ser Auditor;
ii) seu currículo resumido e atualizado; e
iii) comprovante de depósito referente valor da inscrição - R$ 300,00 (trezentos reais) - que
deverá ser feito na conta:
Banco do Brasil
Ag: 2447-3
C/c: 12.765-5
CNPJ: 01.679.152/0001-25
Validade da habilitação como Auditor do MPS será de 3 (três) anos, desde que sempre participante
de uma Instituição Avaliadora habilitada pela Softex.
Caso o número de inscrições de candidatos considerados habilitados ultrapassar o número de
vagas, para a composição do grupo será respeitada a ordem cronológica de recebimento das
inscrições.

