
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Civil Júnior Consultoria (empresa júnior de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Ouro Preto), 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. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Ouro Preto, que estejam cursando do 1° (primeiro) ao 6° 

(sexto) período do curso. 

1.1.1. Para aqueles que estejam cursando períodos acima dos descritos 

no item 1.1, poderão fazer inscrições aqueles que estejam cursando 

majoritariamente disciplinas do 6° (sexto) período. 

1.2. Este Processo Seletivo tem por finalidade a seleção de novos membros 

(trainees) para exercício de suas funções na Gestão 2017, programado 

para 2 de outubro de 2017, como mostra o quadro resumo anexo. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1. O candidato estará concorrendo a uma vaga de trainee da Civil Jr., cujas 

atividades serão explicadas e programadas pela Diretoria Executiva da 

empresa durante o andamento do processo de trainee. 

2.2. A Civil Jr. se reserva no direito de não divulgar o número de vagas 

disponíveis para o Processo Seletivo em questão. 

 



 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. O período de inscrições para o Processo Seletivo inicia-se no dia 29 de 

julho de 2017 e termina no dia 4 agosto de 2017 às 17h. 

3.1.1. As inscrições serão feitas via formulário online (clique aqui para 

acessar) mediante envio dos documentos discriminados no item 3.3 

para o e-mail recursoshumanos@civiljr.com.br durante o período 

descrito no item 3.1. 

3.2. Procure fazer sua inscrição via computador. Alguns problemas com 

relação a respostas por meio de celulares foram apresentados em 

situações com uso de formulário. Qualquer outro problema relacionado 

ao formulário de inscrição notifique a equipe através do e-mail 

recursoshumanos@civiljr.com.br 

3.3. Documentos necessários: Os candidatos devem enviar para o e-mail do 

RH os seguintes documentos: 

a) Currículo; 

b) Histórico Escolar de Graduação; 

3.4. As inscrições só serão validadas e confirmadas quando o candidato 

preencher o formulário do item 3.1.1 e entregar os documentos exigidos 

no item 3.3. 

3.5. A inscrição será efetivada mediante o recebimento de e-mail de 

confirmação, enviado pela equipe responsável. 

Caso o candidato não receba um e-mail de confirmação de inscrição do Processo 

Seletivo até o ultimo dia de inscrições, o mesmo deverá entrar em contato pelo e-

mail recursoshumanos@civiljr.com.br. 

 

4. DAS ETAPAS 

O Processo Seletivo será composto de 3 (três) etapas, a saber: 

4.1. A inscrição online e envio dos documentos. Confira o item 3. 

4.2. Dinâmica de Grupo 
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4.2.1. A dinâmica será realizada no dia 7 de agosto de 2017, em local e 

horário a ser definido e informado a todos os candidatos. 

4.2.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da dinâmica 

com antecedência mínima de 10 (dez) minutos, não sendo 

permitida a participação do candidato que se apresentar após 

horário estipulado. 

4.3. Entrevista 

4.3.1. A entrevista será realizada entre os dias 8 e 10 de agosto de 2017, 

em local e horário a ser definido e informado a todos os candidatos. 

4.3.2. O candidato deverá comparecer ao local de realização da entrevista 

com antecedência mínima de 10 (dez) minutos, não sendo 

permitida a participação do candidato que se apresentar após 

horário estipulado. 

 

5. DO RESULTADO 

5.1. O resultado final será divulgado em uma lista com os nomes dos 

candidatos APROVADOS para a gestão 2017.2 da Civil Jr., no site da 

empresa no dia 14 de agosto de 2017, até as 17h. O resultado também 

será divulgado via mídias sociais (Facebook e LinkedIn) da empresa. Os 

aprovados também receberão um e-mail de aprovação. 

5.2. O candidato que não participar de qualquer uma das etapas descritas no 

item 4 (quatro) estará automaticamente eliminado do Processo. 

5.3. Os candidatos que não avançarem a qualquer etapa serão comunicados 

por e-mail, não tendo seus nomes divulgados em qualquer canal de 

comunicação da Civil Jr. 

 

 

 

 



 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Fazer parte da Civil Jr. é um cargo voluntário, não havendo qualquer tipo 

de remuneração pelo exercício de suas atividades, como em toda 

empresa júnior, pois o objetivo é capacitar e desenvolver os alunos no 

âmbito profissional e pessoal. 

6.2. Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos 

os termos deste edital. 

6.3. As vagas não estão disponíveis para qualquer candidato que já tenha 

feito parte da Civil Jr. por qualquer período de tempo que seja. 

6.4. Todos os informes e avisos serão dados via e-mail, mídias sociais ou no 

mural da empresa. É ideal que o candidato acompanhe as redes sociais 

da empresa para mais informações. É de inteira responsabilidade do 

candidato o acompanhamento do Processo nestes canais de 

comunicação. 

6.5. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo, deve-se entrar  em 

contato pelo e-mail recursoshumanos@civiljr.com.br, na sede da 

empresa ou ainda pelos telefones (31) 99156-0902, (31) 98607-7677 

ou (31) 99498-0427. 

6.6. Os casos omissos deste edital serão analisados e resolvidos pela 

Diretoria Executiva da Civil Jr. 

 

 

Desejamos um bom processo seletivo a todos! 

 

 

 

 

mailto:recursoshumanos@civiljr.com.br


 

QUADRO RESUMO 

CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

 
Inscrição dos candidatos 

Das 8h20min de 29 de julho 

de 2017 até as 17h de 4 de 

agosto de 2017. 

Formulário online (disponível no 

edital) e documentos a serem 

enviados para o RH. 

Dinâmica de Grupo 
7 de agosto de 2017. 

Horário a confirmar. 

Escola de Minas. Sala a 

confirmar. 

Entrevista 
8 a 10 de agosto de 

2017. Horário a confirmar. 

Escola de Minas. Sala a 

confirmar. 

Resultado 14 de agosto de 2017, até as 

17h. 

E-mail, site da empresa e 

mídias sociais. 

Início das atividades 2 de outubro de 2017 Sede da empresa 

 

 

 

 
Ouro Preto, julho de 2017. 

Civil Jr. Consultoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


