EDITAL PROCESSO SELETIVO 2018.1
A Empresa Júnior das Ciências Biológicas UFMG, por meio deste edital torna público o processo
seletivo e suas respectivas normas para a seleção de cargos para a composição da diretoria
executiva da empresa.

1. SOBRE A EMPRESA JÚNIOR
A criação de uma nova Empresa Júnior da biologia proporcionará aos alunos do curso
uma oportunidade de vivência no mercado de trabalho durante a graduação. Além de
fornecer no mercado uma nova alternativa de prestação de serviços na área da biologia.
A empresa tem como missão contribuir para o crescimento profissional dos participantes
através do trabalho em projetos. Além de desenvolver a capacidade de trabalho em grupo
e resolução de problemas, possibilitando oportunidades que envolvam tantos os alunos da
licenciatura quanto do bacharelado.

2. INSCRIÇÃO
O período de inscrição ocorrerá do dia 10 a 27 de abril de 2018 até as 23:59 hrs. Os
candidatos deverão enviar seu currículo e histórico escolar (disponível na plataforma
Siga) para o email ejcienciasbiologicas@gmail.com. Caso ocorra algum erro com a
documentação, será solicitado ao candidato que faça as alterações necessárias, que
poderão ser feitas se o limite do prazo das inscrições ainda não tiver sido atingido. Caso
contrário, o candidato será eliminado. Os inscritos receberão um e-mail de confirmação e
um convite para participar das entrevistas. Toda a comunicação será realizada por meio
do e-mail informado na inscrição, sendo responsabilidade do candidato verificar as
informações disponibilizadas.

3. VAGAS (uma por cargo)

•
•
•
•

Gestor de Pessoas
Diretor de Marketing
Gestor de Projetos
Diretor Financeiro-Administrativo

4. PRÉ-REQUISITOS
I.
Estar regularmente matriculado nas disciplinas presenciais do curso de Ciências
Biológicas na UFMG.
II.

Ter disponibilidade de 06 (seis) horas semanais.

5. ETAPAS DE SELEÇÃO
ETAPA I (de 10 a 30 de abril): Análise da documentação afim de verificar os
prérequisitos.
ETAPA 2 (de 2 a 15 de maio): Entrevista na qual serão avaliados conhecimentos gerais
compatíveis com a função e o interesse na empresa.
ETAPA 3 (até 20 de maio): Divulgação do resultado final.

DISPOSIÇÕES FINAIS
I.

Eventuais alterações neste Edital serão comunicadas por email aos candidatos do Processo
Seletivo.

II. Por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, a empresa júnior não oferece
remuneração financeira.
III. Ao se inscrever o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos deste
Edital.
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