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EDITAL PROCESSO SELETIVO 2018/01 
 

A diretoria de Gestão de Pessoas, juntamente com as demais diretorias, presidência 
e coordenação da PROJETTA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
crescimento e evolução constantes da empresa, torna pública a abertura do Processo 
Seletivo para o primeiro semestre de 2018, conforme disposto no estatuto da 
Empresa Júnior, regidos pelas normas constantes neste Edital, para a seleção de 
Trainees para a organização.  

Este Processo Seletivo visa assegurar a perenidade da empresa na Universidade 
Federal do Cariri, com um alto nível de reciclagem de membros e interação com o 
curso de Engenharia  

Civil. Além disso, o Processo Seletivo é uma oportunidade para os alunos 
desenvolverem competências técnicas e comportamentais, vivenciando situações 
semelhantes àquelas que um funcionário de uma empresa se depara. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1 O Processo Seletivo para seleção de novos membros será regido por este Edital 
e coordenado pela Diretoria de Gestão de Pessoas da PROJETTA, que delegará uma 
comissão para o Processo Seletivo.   

1.2 O Processo Seletivo será realizado no Campus da Universidade Federal do Cariri 
na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. 

1.3 Este Processo tem por finalidade preencher as vagas disponíveis de Trainees.  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO   

2.1 O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente matriculados no 
curso de Engenharia Civil, da Universidade Federal do Cariri, que estejam cursando 
entre o 3° e o 8º semestre. 
2.1.1 Semestre de entrada a partir de 2017.1; 
2.1.2 Não poderá matricular-se ou estar matriculado nas disciplinas de TCC1 ou TCC2 
no ano de 2018. 
 
2.2 Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 12 horas semanais 
para dedicação às atividades da PROJETTA, as quais serão distribuídas entre 
execução de projetos e trabalhos referente à diretoria ao qual forem locados, bem 

como reuniões, treinamentos, dentre outras atividades.  
2.2.1 Ter disponibilidade de cumprir 4 horas de permanência no office da empresa 
dentro da carga horária semanal. 
 
3. DAS VAGAS 

3.1 A função do Trainee, assim como do Membro Efetivo é voluntária, não havendo 

remuneração pelo exercício de suas atividades. 
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3.2 Serão convocados 15 candidatos para participarem do Processo Trainee da 
PROJETTA. 
 
3.3 A PROJETTA reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso não 
existam candidatos com perfil adequado para ocupá-las. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES   

4.1 A 1ª etapa da inscrição deverá ser efetuada exclusivamente por meio do 
formulário através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3AbJSxD50yTAoVaPl7dF-dyPi4LNS-
gHF6HVXFLNS2JTvQ/viewform 

4.1.1 Só serão validadas as inscrições realizadas dentro do prazo definido no 
presente edital. 
4.2 Na 1ª etapa o candidato deverá ainda enviar para o e-mail 
projettajunior@gmail.com, com o assunto: PROCESSO SELETIVO 2018/01 – 
DOCUMENTAÇÃO [NOME]:   
4.2.1 O currículo;   
4.2.2 O Histórico Acadêmico;  
4.2.3 Cópia do documento de identificação e CPF;  

4.3 As inscrições da 1ª etapa serão recebidas no período de 10 a 24 de janeiro de 
2018.  

4.4 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a Comissão do Processo Seletivo o direito de excluir do processo seletivo 
as fichas de inscrição que não estiverem respeitando o formulário de inscrição, 
preenchidos de forma incompleta, incorreta e/ou que fornecerem dados 
comprovadamente inverídicos.  

4.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital.  

4.6 Não será permitida complementação documental fora do prazo fixado para 
inscrição.  

4.7 Uma vez finalizado o cadastro eletrônico ele não poderá ser alterado, portanto o 
candidato deverá certificar-se de todas as informações antes de concluir a inscrição, 
lembrando-se que o respectivo cadastro será utilizado para a Análise da 
Documentação.   

4.8 Os candidatos aprovados na 1ª etapa das inscrições receberão as instruções para 
a 2ª etapa por e-mail. 

4.9 Dúvidas sobre as inscrições deverão ser enviadas para o e-mail 
projettajunior@gmail.com, com o assunto: PROCESSO SELETIVO 2018/01 – [NOME]. 

4.10 Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição.  
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5. FASES DA SELEÇÃO   

5.1 O Processo Seletivo consiste em três etapas. A não realização de alguma dessas 
etapas ou o não cumprimento de alguma norma presente neste edital também será 
motivo de eliminação imediata do candidato.  
5.1.1 A realização das etapas apresenta local e horário a definir. 
 
5.2 Etapa 1: Imersão   
5.2.1 Movimento Empresa Júnior (MEJ): Os candidatos selecionados passarão por 
uma apresentação coletiva sobre o Movimento Empresa Júnior. Conhecendo sobre 
o movimento e suas características, o candidato terá maiores fundamentos para 
avançar ou não no Processo Seletivo.   
 
5.3 Etapa 2: Dinâmica 
5.3.1 A dinâmica é uma pré-seletiva da entrevista (etapa 3); 
5.3.2 O candidato deverá comparecer ao local de realização do teste com 
antecedência mínima de 10 (dez) minutos, não sendo permitida a participação do 
candidato que se apresentar após horário estipulado; 
5.3.3 A etapa 2 tem o objetivo de analisar a pró-atividade do candidato em trabalho 
em grupo; 
5.3.4 O resultado quanto aos aprovados ou reprovados dessa etapa será enviado por 
e-mail, individualmente. 
 
5.4 Etapa 3: Entrevista 
5.4.1 Para esta fase os candidatos deverão apresentar à comissão do Processo 
Seletivo uma cópia da disponibilidade de horários do semestre e do currículo, para 
Análise Individual;   
5.4.2 O horário das entrevistas será marcado após o lançamento do resultado da 
etapa anterior com cada candidato aprovado conforme a disponibilidade do mesmo; 
5.4.3 Os candidatos irão passar por uma entrevista com a Comissão do Processo 
Seletivo para uma avaliação de perfil e determinação dos candidatos mais bem 
preparados para compor o grupo. 
 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO DE TRAINEES   

6.1 Todos os atos do processo seletivo serão devidamente informados via e-mail. É 
de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo 
seletivo.   

6.2 Etapa final do processo, onde a Comissão do Processo Seletivo informará o 
resultado conforme cronograma (item 7). 

6.2.3 Os Resultados serão divulgados e anexados nos murais da Universidade, na 

página da empresa no Facebook (facebook.com/projettajr) e via e-mail.    

 
6.3 Os trainees aprovados serão convocados para uma Assembléia Geral na qual será 
obrigatória a presença de todos eles. 
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7. CRONOGRAMA   
Tabela 1 Cronograma do Processo Seletivo 2017  

ETAPA  Período  

Inscrições   10/01/2018 a 24/01/2018 

Imersão 27/02/2018 

Dinâmica   28/02/2018 

Entrevista    05/03/2018 a 07/03/2018 

Resultado  09/03/2018 

Integralização: Cadastro  12/03/2018 

Caso haja alguma alteração no cronograma, o candidato será avisado previamente 
via e-mail. 
 

8. DOS RECURSOS   

8.1 Recursos a fatos extraordinários deverão ser dirigidos ao Departamento de 
Gestão de  

Pessoas, através do e-mail: projettajunior@gmail.com, com o assunto: PS_RECURSO 
– [NOME], em arquivo formal, devidamente fundamentado, constando o nome do 
candidato, CPF e telefone, seguidos do motivo da interposição de recurso.   

8.2 O prazo para interposição de recursos: para a lista que homologa os selecionados 
e o resultado final, será de 01 (um) dia útil, após publicação dos respectivos 
resultados.   

8.3 Admitido o recurso, caberá a Comissão do Processo Seletivo manifestar-se pela 
reforma ou manutenção do ato ocorrido, cuja decisão será comunicada ao candidato 
por telefone ou via e-mail.   

9. DO PROCESSO TRAINEE E DA ADMISSÃO 

9.1 Os selecionados irão passar pelo processo trainee, com duração de 60 dias após 
o cadastro. Nesse período, o Trainee será submetido à avaliações onde, obtendo-se 
êxito, poderá ser aprovado e admitido como Membro Efetivo da PROJETTA. 

 
9.2 Dos candidatos selecionados para o Processo Trainee, serão admitidos os 
membros que se adaptarem às normas e valores regidos pela empresa e que 
apresentarem bom desempenho durante o período Trainee. Os membros que não 
obtiverem um bom desempenho serão desligados da empresa. 
 
9.3 Após admitidos os membros se tornam efetivos, devendo cumprir 
indiscutivelmente as normas presentes no Estatuto e no Regimento Interno da 
PROJETTA. 
 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

10.1 Disponibilidade para execução de serviços prestados pela PROJETTA. 
 
10.2 Atendimento ao que é solicitado em cada etapa da seleção. 
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10.3 Bom desempenho prático durante as atividades propostas. 
 
10.4 Compatibilidade com os valores e perfil profissional pregado pela PROJETTA. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

11.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo 
Seletivo simplificado contido neste Edital.   

11.2 O Processo Seletivo será responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
PROJETTA. Além da participação dos membros efetivos da empresa, também poderá 
haver a participação de pessoas convidadas. 
 
11.3 É reservado à Comissão do Processo Seletivo o direito de proceder à designação 
e /ou contrato administrativo dos classificados, em número que atenda ao seu 
interesse e às suas necessidades.   

11.3 Os casos omissos no presente neste Edital serão analisados e resolvidos pela 
Comissão de Processo Seletivo.   

11.4 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas 
por meio de retificação divulgada devidamente pela Comissão do Processo Seletivo.   

11.5 Todos os informes e avisos serão dados via e-mail. É ideal que o candidato 
acompanhe as redes sociais da PROJETTA para mais informações.  
11.5.1 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do Processo 
nestes canais de comunicação.  
 
11.6 O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo pelo e-
mail: projettajunior@gmail.com.   

 
 

 

Juazeiro do Norte, 18 de Dezembro de 2017.  

 

  

  

 

 

  

  

  

Gabriela Jardinni Leite Santos                                        Arthur Aires Lima                                      

Diretor de Gestão de Pessoas da PROJETTA                     Diretor Presidente da PROJETTA 


