EDITAL 16.1
PROCESSO SELETIVO  AUTOMIC

A Automic  Empresa Júnior de Engenharia de Controle e Automação/ UFOP 

torna pública a realização de seu Processo Seletivo 2016.1.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1  O Processo Seletivo destinase aos alunos que estejam regularmente
matriculados no curso de graduação em Engenharia de Controle e Automação
campus Morro do Cruzeiro, tendo como finalidade possibilitar ao aluno a
experiência prática do curso e novos conhecimentos, através de projetos que a
Empresa Júnior poderá desenvolver posteriormente.
1.2  Este Processo tem por finalidade preencher as vagas disponíveis desta
Empresa.
1.3  A Automic Jr., por ser uma Associação Civil sem fins lucrativos, não oferecerá
remuneração aos seus membros, entretanto, confere ao quadro de membros
selecionado, treinamentos em novos conhecimentos e uma oportunidade única de
desenvolver trabalhos técnicos referentes ao seu respectivo curso, ter vivência no
cotidiano empreendedor, empresarial e adquirir conhecimentos específicos e gerais
das áreas de atuação relacionadas por meio de praticas inovadoras.
1.4  Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 12 horas semanais
para dedicação às atividades da Empresa Júnior, as quais serão distribuídas entre
execução de trabalhos referente à diretoria ao qual forem locados, bem como
reuniões, treinamentos, dentre outras atividades.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1  O período de inscrições no Processo Seletivo será de 11 de abril a 24 de abril
de 2016 até às 23h59min no horário de Brasília.

2.2  As inscrições serão feitas através de preenchimento de formulário de inscrição
disponibilizado na página da Automic na rede social FACEBOOK ou pelo link
https://goo.gl/xUWYit,
2.3  Após preencher o formulário de inscrição, o candidato receberá em seu email
em até 72 horas da diretoria de gestão de pessoas da Automic Jr. confirmando sua
inscrição.

3. VAGAS
3.1  O Processo seletivo recrutará Trainees para o revezamento em todas as áreas
da Automic
.
3.2  A função do Trainee, assim como de todos os membros da empresa, é
voluntária, não havendo remuneração pelo exercício de suas atividades.
3.3  A Automic Jr. reservase no direito de não preencher todas as vagas caso não
existam candidatos com perfil adequado para ocupálas.

4. DAS ETAPAS
4.1  O Processo será composto por 4 (quatro) etapas, a saber:
I. Inscrição e preenchimento de formulário, de 11 a 24/04;
II. Dinâmica no dia 30/04;
III. Painel empresarial no dia 07/05;
IV. Entrevistas.

5. DO RESULTADO
5.1 O resultado será divulgado no dia 23/05/2016 por email e página oficial do sítio
eletrônico 
https://www.facebook.com/automicjr
.

6. PROGRAMA DE TRAINEE
6.1  Uma vez o candidato aprovado, ele passará por um treinamento de 03 meses,
podendo durante esse período, realizar as tarefas relacionadas à Automic.

6.2  Ao final do programa trainee será realizada uma assembleia para discussão dos
aprovados no programa trainee, suas respectivas áreas de acordo com o desempenho
no programa e posterior efetivação.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1  Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os
termos deste edital.
7.2  É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do Processo
Seletivo nos sítios eletrônicos.
7.3  Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo entre em contato pelo
email 
rh
automicjr@gmail.com
.
7.4  Os casos omissos ou de interpretação duvidosa quanto ao texto deste Edital,
serão resolvidos pela equipe responsável pelo Processo Seletivo.
7.5  As datas informadas nesse edital poderão ser alteradas pelos responsáveis desse
processo seletivo a qualquer momento, devendo ser informadas aos candidatos pelos
canais de comunicação da empresa.

Ouro Preto, 11 de Abril de 2016.

