EDITAL PROCESSO SELETIVO 2019/02

1. DA ENFITEC
A Enfitec Júnior é uma empresa júnior do curso de Engenharia Física, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerida apenas por alunos de curso de
graduação e com supervisão de professores de diversos institutos, tendo como um dos
principais apoiadores o Instituto da Física da UFRGS. Temos como objetivo fomentar o
empreendedorismo dos alunos do curso e o aprendizado prático da teoria vista em
aulas, por meio do desenvolvimento de projetos com fundo tecnológico.
A estrutura da Enfitec Júnior é horizontal e preza pelo desenvolvimento dos
membros, proporcionando experiência de empreendedorismo na graduação.
Priorizamos pessoas participativas, entregues a causa e que busquem sempre construir
em cima do que já está feito, respeitando a nossa história. Para saber mais sobre quem
somos, clique aqui.
Além disso, a Enfitec faz parte do Movimento Empresa Júnior (MEJ), que tem como
propósito a busca por um Brasil Empreendedor. Trabalhamos todos os dias para formar,
por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de
transformar o Brasil. A relevância do Movimento já é reconhecida mundialmente e hoje
o Brasil já é o país com o maior número de empresas juniores do mundo. Para saber
mais, clique aqui.

2. DO EDITAL
A Enfitec Júnior torna pública a abertura de inscrições para o processo de seleção do
segundo semestre de 2019. Neste edital, consta o regimento do processo de seleção de
novos membros para o cargo de Consultor.

3. DAS VAGAS
São ofertadas vagas para Consultor na Enfitec Júnior. O número de vagas é flexível,
a depender do desempenho dos candidatos e candidatas, mediante julgamento da
comissão de seleção.

4. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA
O candidato ou a candidata a membro da Enfitec deve:
I.
II.
III.

Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, não necessariamente em Engenharia Física;
Ter disponibilidade de tempo para dedicar às atividades da Enfitec Júnior, se
comprometendo a participar ativamente de todas que o forem designadas;
Ter disponibilidade semanal para participar de reuniões e trabalhar
presencialmente na Enfitec Júnior, estando ciente de que nossa sala está
localizada no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

IV.
V.
VI.

Ter vontade de se desenvolver dentro da Empresa Júnior e trabalhar em equipe,
além de mostrar constante proatividade;
Ter alguns fins de semana (pré-agendados) disponíveis para a realização de
atividades da empresa;
Estar ciente e concordar com todos os itens deste edital, bem como ter
disponibilidade para participar das atividades previstas do processo seletivo e do
programa trainee. Caso não possa, entrar em contato através do e-mail
enfitecjunior@gmail.com.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção dos novos membros da Enfitec Júnior ocorrerá em quatro
etapas: Inscrições; Dinâmica Coletiva; Entrevistas e Programa Trainee. Todas as etapas
são obrigatórias e possuem caráter eliminatório. Atrasos poderão acarretar em
descontos ou eliminação do candidato, dependendo das condições. Durante qualquer
uma das fases do processo, se um candidato não for aprovado, receberá e-mail
comunicando o fato e fica a cargo do participante solicitar da Enfitec Júnior uma
explicação do motivo da sua reprovação, bem como feedbacks construtivos. A Enfitec
encoraja tais candidatos que venham a reprovar a solicitarem esclarecimentos para que
o participante se desenvolva nos âmbitos pessoal e profissional e que busque se
inscrever novamente quando melhorar nos aspectos apontados.
A seleção será realizada pelos membros atuais da Enfitec Júnior e todo o contato
com os candidatos será realizado por e-mail, através do endereço
enfitecjunior@gmail.com, ou via WhatsApp após o início do Programa Trainee.
I.

Inscrições: Ocorrerão do dia 12/08/2019 até as 12:00 do dia 25/08/2019. Na
inscrição, os candidatos responderão algumas perguntas que englobam quem
são, o que buscam e o porquê tem interesse em compor a nossa equipe. O prazo
máximo para envio das informações necessárias é 25/08/2019, às 12:00 via
formulário disponível no site. Ao término de cada inscrição será enviado um email de confirmação com todas informações necessárias para os próximos
passos do processo seletivo;

II.

Dinâmica: Ocorrerá dia 26/08/2019, segunda-feira, às 17:30, no Anfiteatro
Antônio Cabral (prédio O - 43135), no Campus do Vale. A dinâmica será realizada
pelos atuais membros da Enfitec Júnior e terá duração de cerca de 2 horas. Nela,
serão realizadas uma dinâmica de apresentação para conhecimento pessoal dos
candidatos e uma dinâmica de grupo, na qual serão avaliadas características
relevantes para a seleção. Os candidatos aprovados receberão um e-mail
solicitando disponibilidade de horário para entrevista presencial;

III.

Entrevistas individuais: entraremos em contato com cada um dos candidatos
aprovados para marcar uma data entre os dias 28/08/2019 e 04/09/2019 e local
para a realização de entrevistas individuais. As entrevistas buscam avaliar se o
candidato está de acordo com os valores da Enfitec Júnior e se realmente possui
interesse em participar ativamente da empresa. O resultado das entrevistas será

informado por e-mail até o dia 08/09/2019, junto com as primeiras informações
sobre o processo trainee;
Programa Trainee: Os aprovados na entrevista individual passarão pelo
Programa Trainee, que terá duração de 5 (cinco) semanas a contar da primeira
reunião geral de aprovação dos candidatos na semana do dia 09/09/2019 e terá
como primeira tarefa a presença obrigatória na imersão da Enfitec Junior, nos
dias 14 e 15 de setembro de 2019, em local a definir. A aprovação para o
programa trainee não significa a aprovação no processo seletivo da Enfitec
Júnior, podendo, ao final do programa, o trainee ser desligado. O objetivo desta
etapa é avaliar na prática os valores e competências do candidato, bem como
sua disponibilidade e comprometimento com a empresa. No fim do processo, os
candidatos se tornarão membros efetivos da Enfitec e deverão atuar de acordo
com o Regimento Interno e Estatuto da mesma. Além disso, poderão escolher
uma diretoria para atuar em conjunto com o respectivo diretor.

IV.

6. DAS RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS APROVADOS
Todas as atividades desempenhadas na Enfitec têm como fim a execução de projetos
(vide página do Facebook ou site da Enfitec Júnior). Entretanto, outras atividades de
gestão também são desempenhadas, a fim de facilitar esse processo e garantir o
funcionamento da empresa. Visto isso, abrem-se diversas possibilidades para o
desenvolvimento dos participantes, que podem escolher atuar mais diretamente na
execução, ou de ter um papel mais voltado à gestão.
Dessa forma, os ingressantes necessariamente terão a responsabilidade de atuar nas
áreas de Comercial e Projetos, pois essas impactam diretamente nos resultados da
empresa. Todavia, é encorajado que também atuem em alguma outra área da EJ:
Administrativo-Financeiro, Marketing, Gestão de Pessoas ou Presidência, auxiliando os
diretores dessas áreas em seus trabalhos. Com essa experiência, os participantes
conseguem definir com maior clareza em qual âmbito se sentem mais confortáveis em
atuar.

7. DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
I.
II.

A pessoa aprovada no processo seletivo ao qual se refere este documento, se
aceitar ingressar na Enfitec Júnior, deverá prestar serviços pelo prazo mínimo de
um ano se deseja receber certificado de participação;
Não será oferecida nenhuma remuneração referente a qualquer trabalho
realizado na Empresa Júnior, visto que a Enfitec Júnior é uma associação sem fins
lucrativos e com fins educacionais: todas as receitas da contratação dos nossos
serviços são revertidas em prol do desenvolvimento da própria Empresa Júnior
e de seus membros, segundo definições do Estatuto Social e da Lei das Empresas
Juniores;

III.

Caberá aos aprovados e às aprovadas seguir o Estatuto e o Regimento Interno
da Enfitec Júnior, bem como desenvolver as funções de seu cargo.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
I.
II.
III.

Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato está de acordo com todos os
termos deste edital;
Casos omissos neste edital serão julgados pela equipe responsável pelo processo
seletivo 2019/1 da Enfitec Júnior;
Todas as datas e horas encontradas neste documento estão em função do
Horário Oficial de Brasília (GMT-3).

ANEXO I
ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2019/2 DA ENFITEC
JÚNIOR

DATAS REVISTAS

NOVAS DATAS

Inscrições: 12/08 até 25/08 às 12h

Inscrições: 12/08 até 01/09 às 12h

Dinâmica: 26/08 às 17:30

Dinâmica: 02/09 às 17:30

Entrevistas: 28/08 até 04/09

Entrevistas: 04/09 até 11/09

Resultado Entrevistas: 08/09

Resultado Entrevistas: 15/09

Semana Reunião Geral: 09/09

Semana Reunião Geral: 16/09

Imersão Trainee: 14/09 e 15/09

Imersão Trainee: 21/09 e 22/09

A tabela acima substitui em caráter soberano todas as datas mencionadas pelo edital no seu
decorrer.
Qualquer dúvida contatar a Enfitec Júnior pelo email enfitecjunior@gmail.com

