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I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Civil Jr. Consultoria - Empresa Júnior de Engenharia Civil - UFOP torna 

público que se encontram abertas as inscrições do seu Processo Seletivo com 

provimento de vagas para novos trainees, dentre os alunos do curso de Engenharia 

Civil, mediante as condições estabelecidas nesse edital. 

 

II- OBJETIVO GERAL 

Este processo seletivo tem como objetivo geral selecionar candidatos para 

cargos de trainee, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e crescimento da Civil 

Jr. Consultoria. 

 

III- PÚBLICO ALVO 

Para a candidatura, seguem os pré-requisitos descritos abaixo 

1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Ouro Preto; 

2. Estar entre o 2º e 6º período do curso de graduação de Engenharia Civil 

da Universidade Federal de Ouro Preto; 

3. Ter disponibilidade de 10 horas semanais para se dedicar à Civil Jr. 

Consultoria; 

4. Ter disponibilidade para reuniões semanais e extraordinárias a serem 

combinadas. 

 

IV- INSCRIÇÃO 

Os interessados em participar da seleção deverão entregar, na sala da Civil Jr. 

Consultoria, situada na Escola de Minas no Campus Morro do Cruzeiro, na área 

destinada as entidades estudantis, os seguintes documentos: 

1. Histórico Escolar Definitivo; 

2. Atestado de Matrícula; 

3. Currículo. 
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V- ETAPAS DO PROCESSO 

Etapa I: Recebimento de inscrições 

Esta etapa consistirá no período de recebimento de inscrições. 

Etapa II: Análise da documentação exigida 

Serão analisados os documentos entregues pelos candidatos. 

Etapa III: Dinâmica de grupo 

Na dinâmica de grupo será observada a atitude do candidato em relação a 

convivência com outras pessoas. 

Etapa IV: Entrevista individual 

 Será realizada uma entrevista com o intuito de conhecer melhor o candidato.  

 

VI- CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

Serão eliminados aqueles candidatos que: 

1. Enviarem sua documentação fora do prazo estabelecido; 

2. Não se enquadrarem nas descrições do item III deste Edital; 

3. Não comparecerem a alguma etapa prevista neste Edital; 

4. Não obtiverem desempenho desejado. 

 

VII- CRONOGRAMA 

Segue abaixo o cronograma que deverá ser seguido, rigorosamente, durante a 

seleção: 

16/03/2015- Lançamento do Edital 

18/03/2015- Início do período de envio da documentação; 

24/03/2015- Encerramento do período de envio da documentação até o meio- 

dia; 

25/03/2015- Dinâmica de grupo; 

26/03/2015 e 27/03/2015- Período de entrevistas; 

01/04/2015- Divulgação do resultado. 
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VIII- DA REMUNERAÇÃO 

As Empresas Juniores não remuneram seus membros, pois o objetivo é capacitar 

os alunos. A remuneração da Civil Jr. Consultoria ocorre através de capacitações e 

treinamentos. 

 

IX- DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas sobre cronograma, etapas do processam requisitos de 

participação, entre outros, os candidatos devem contatar quaisquer membros da Civil Jr. 

Consultoria, através do site: http://civiljr.wix.com/consultoria e e-mail: 

civiljr@gmail.com. 

../../../Downloads/:%20http:/civiljr.wix.com/consultoria
mailto:civiljr@gmail.com

