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 A Diretora de Recursos Humanos da empresa Geoconsultoria Jr., no uso de suas 

atribuições, torna público à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Ouro 

Preto a abertura de inscrições para o processo seletivo de novos membros. A empresa 

tem como objetivo representar uma oportunidade de enriquecimento profissional e 

pessoal aos seus membros. 

1. Inscrições 

1.1.  Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados na 

Universidade Federal de Ouro Preto– UFOP- Campus Ouro Preto no curso de 

graduação de Engenharia Geológica, com disponibilidade de 6 horas semanais para 

dedicação exclusiva à Geoconsultoria Júnior. 

1.2. O período de inscrição será do dia 15 a 22/05/2017 

1.3. Para se inscrever, o candidato deverá cadastrar seu currículo através do 

formulário online no link https://geoconsultoriaufop.typeform.com/to/hoT8ea, e enviar 

seu histórico, atestado de matrícula individual e foto para o email 

geojrufop.rh@gmail.com 

 

2. Seleção dos candidatos 

2.1. Será realizada uma pré-seleção dos candidatos por meio de análise dos 

currículos e demais documentos enviados. 

2.2. Os candidatos pré-selecionados serão entrevistados pela comissão de 

recursos humanos da Geoconsultoria Júnior. 

2.3. Aqueles que forem selecionados na entrevista passarão por uma dinâmica de 

grupo elaborada pela mesma comissão. 

2.3. Ao final do processo seletivo, os candidatos deverão assinar uma lista de 

presença, que será a comprovação de que o candidato participou do processo 

seletivo. 

3. Datas, horários e Local.  

3.1. O resultado da seleção de currículos será divulgado dia 23/05/2017. 
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3.2. As entrevistas ocorrerão no dia 24/05/2017 e o horário será combinado 

com cada candidato por e-mail ou telefone por ordem de inscrição. 

3.3. A dinâmica de grupo ocorrerá dia 26/05/2017 ao meio dia. 

3.3. Os candidatos serão entrevistados na sala da Geoconsultoria, situada no 

departamento de Geologia da UFOP 

Parágrafo único: Na Hipótese de muitos candidatos inscritos, poderá ser 

acrescentado mais um dia para entrevistas, dividindo por turmas e cada candidato 

selecionado para esta etapa será comunicado sobre o horário de sua entrevista via e-

mail ou por telefone. 

4. Resultado.  

4.1 O resultado da seleção será comunicado a cada candidato por e-mail ou 

telefone após as entrevistas pessoais e dinâmica, e também postado do mural da 

Geoconsultoria Júnior no departamento de geologia.  


