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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO nº01/2016 – de 04 de maio de 2016. 

A empresa Júnior SOMUS Consultoria torna público por meio deste edital que estarão 

abertas as inscrições para o processo seletivo de trainee do dia 09 de maio a 16 de maio 

de 2016. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de graduação de Museologia da UFOP, não importando o período/semestre que 

estejam cursando. 

1.2. Este Processo tem por finalidade a seleção de trainees para a empresa Júnior do 

Curso de Museologia da UFOP – SOMUS Consultorias. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. As vagas destinadas a este Processo estão descritas no Anexo 01. 

2.2. Trainee é um cargo voluntário, não havendo remuneração pelo exercício de suas 

atividades. 

2.3. A SOMUS Consultorias reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso 

não existam candidatos com perfil adequado para ocupá-las. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. O período de inscrições para o Processo Seletivo será entre os dias 09 e 16 de maio 

de 2016 presencialmente na SOMUS consultorias entre os horários de 17h00 às 19:00 

hs e de 20:40 às 21:00hs.Ou ainda através do formulário eletrônico até as 23:00hs do dia  

16 de maio de 2016. 

3.2. As inscrições deverão ser feitas através de: 

 Preenchimento do formulário de inscrição presencialmente no Prédio dos 

Departamentos de Direito, Turismo e Museologia Campus do Morro do 

Cruzeiro – 35.400-000 - Ouro Preto - MG – Brasil – sala 107- (SOMUS 

Consultorias - 1º andar). 

 Preenchimento do formulário eletrônico disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1i_bmGlJWiyHT9TgdZGwcObzy6a2mQ6Xza

Yox55WCRO4/viewform?c=0&w=1 

 Envio do histórico escolar simples e atualizado, para o e-mail: 

somus.rh@gmail.com 
 

4. DAS ETAPAS 

 

4.1. O Processo será composto por 02 (duas) etapas, a saber: 

4.1.1. ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR (DE CARÁTER ELIMINATÓRIO): 

 
 Análise do histórico escolar simples emitido pelo sistema da UFOP, com as 

notas e disciplinas cursadas pelo candidato; 
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 Haverá divulgação de lista dos aprovados da 1ª etapa a partir das 16h00 do dia 

17 de maio de 2016, nos seguintes endereços eletrônicos:  

https://www.facebook.com/somusconsultorias/ e site. 
 

4.1.2. ENTREVISTA E DINÂMICA: 

 
 O candidato deverá comparecer ao local da entrevista, com antecedência mínima 

de 10 (dez) minutos de sua realização, no dia 20 maio de 2016; 

 O candidato aprovado na primeira etapa do processo seletivo (análise do 

histórico escolar) receberá, via correio eletrônico as informações sobre a 

entrevista e dinâmica (local, dia e horário de realização); 

 A entrevista será realizada por meio de uma banca, composta por cinco 
avaliadores, sendo quatro deles diretores executivos da Somus Consultorias e um 

docente. 

 A dinâmica será realizada no dia 20 de maio na sala da Somus Consultorias no 

Prédio dos Departamentos de Direito, Turismo e Museologia Campus do Morro 

do Cruzeiro – 35.400-000 - Ouro Preto - MG – Brasil – sala 107. 

 

 

5. DO RESULTADO 

 

5.1. A cada etapa será divulgada uma lista com os nomes dos candidatos que avançaram 

no Processo Seletivo no seguinte endereço eletrônico:  

https://www.facebook.com/somusconsultorias/; e nos quadros de avisos do DEMUL. 

5.2. O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas estará automaticamente 

eliminado do Processo Seletivo. 

5.3. Os candidatos que não avançarem em qualquer etapa do Processo Seletivo não 

terão seus nomes publicados em qualquer canal de comunicação da SOMUS 

Consultorias. 

5.4. O resultado final será divulgado no dia 23 de maio de 2016, a partir das 16h00, nos 

seguintes locais: https://www.facebook.com/somusconsultorias/ ; e nos quadros de 

avisos do DEMUL. 

 

6. DOS PRAZOS 

 

6.1. O cronograma de todo Processo Seletivo está no Anexo - 02 deste edital. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Os candidatos selecionados participarão da SOMUS Consultoria como trainee no 

período mínimo de 01 (um) ano. Este período poderá ser prorrogado a interesse do 

candidato e da empresa. 

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

deste edital. 

7.3. Todos os informes e avisos serão dados via e-mail, página da SOMUS Consultorias 

no Facebook e quadros de avisos do DEMUL. É de inteira responsabilidade do

https://www.facebook.com/somuconsultorias
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___________________________________ 

 

 

candidato o acompanhamento do Processo nestes canais de comunicação da SOMUS 

Consultorias. 

7.4. Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo, deve-se entrar em contato pelo e- 

mail somus.rh@gmail.com 

7.5. Os casos omissos desse edital serão analisados e resolvidos pela Diretoria 

Executiva da SOMUS Consultorias. 

 

 

 

 

 

Ouro Preto, 04 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
_ 

 

Valéria de Oliveira Carvalho 

 Diretora Presidente 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 01 – Vagas do Processo Seletivo nº01/2016 

 

NÚMERO 

DE VAGAS 
CARGO ÁREA DE ATUAÇÃO DESCRIÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

 
01 (uma) 

 
Trainee 

 
Projetos 

O Trainee de projetos deve preocupar-se, 

nas seguintes etapas na realização dos 

projetos: iniciação, planejamento, 

execução, controle e encerramento. 

 

6 horas 

semanais 

 

 

02 (duas) 

 

 

Trainee 

 

 

Jurídico/Financeiro 

Acompanha os processos legais da 

empresa júnior, garantindo o suporte 

jurídico, gerencia os recursos financeiros  

e administra a estrutura e o espaço 

físico da EJ. 

 
6 horas 

semanais 

 

 
01 (uma) 

 

 
Trainee 

 

 

Desenvolvimento e 

Qualidade 

O Trainee de Desenvolvimento e 

Qualidade deve estar atento a todas e 

quaisquer variáveis de risco que possam 

envolver o desenvolvimento de um 

projeto. Todos os escopos do projeto 

devem ser cuidadosamente gerenciados. 

 

 

6 horas 

semanais 

 

 

0 (zero) 

 

 

Trainee 

 

 

Marketing 

Estabelece quais serão as estratégias de 

relacionamento com cada esfera – alunos, 

professores, Sociedade, Parceiros, 

Clientes – possibilitando o máximo 

usufruto com estas partes envolvidas. 

 
6 horas 

semanais 

 

01 (uma) 
 

Trainee 
 

Recursos Humanos 
Seleção da entrada do corpo técnico da 

EJ, práticas que otimizem o potencial dos 

membros da EJ. 

6 horas 

semanais 

 

 

 

Anexo 02 – Cronograma do Processo Seletivo nº01/2016 

 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

 

Inscrições 
De 09 de 

maio a 16 de 

maio de 2016 

17h do dia 09/05/16 

às 23h59’ do dia 

16/05/2016. 

 

Sala da Somus Consultorias 

Formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/1i_bmGlJWiyHT9T

gdZGwcObzy6a2mQ6XzaYox55WCRO4/viewform

?c=0&w=1https://docs.google.com/forms/d/1i_bmGl

JWiyHT9TgdZGwcObzy6a2mQ6XzaYox55WCRO

4/viewform?c=0&w=1 

Análise – Histórico 

Escolar 

17 de maio de 

2016 

 
Sala da Somus Consultorias 

Resultado da 

análise do histórico 
17/05/16 A partir das 16h 

 https://www.facebook.com/somusconsultorias/ e 

site; Quadro de avisos - DEMUL. 

Entrevista e 

Dinâmica 

20 de 
maio de 2016 

16h dinâmica 

17h entrevista 

 

Sala da Somus Consultorias 

Resultado Final 23/05/2016 A partir das 16h 
https://www.facebook.com/somusconsultorias/  e 

site; Quadro de avisos - DEMUL. 

Entrada e Início do 

estágio 
06/06/2016 A partir das 16h Sala da Somus Consultorias 

 

https://www.facebook.com/somuconsultorias

