
 

EMPRESA DE ESTATÍSTICA JÚNIOR DE OURO PRETO 

EDITAL PROCESSO SELETIVO 2020.2 

EDITAL Nº 02/2020 

 

A Empresa de Estatística Júnior de Ouro Preto – Estatis Jr., da graduação 

de Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP comunica a 

comunidade acadêmica, por meio deste edital, que estarão abertas as inscrições 

para o processo seletivo para gestores, de 8 de Setembro de 2020 à 20 de 

Setembro de 2020. 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 A Estatis Jr é uma empresa sem fins lucrativos, formada por alunos 

de graduação do curso de Estatística da UFOP.  

1.2 O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente 

matriculados no curso de Estatística, independente do período que estejam 

cursando. 

1.3 Este Processo Seletivo tem por finalidade preencher as vagas 

disponíveis de gestores desta empresa.  

1.4 Os interessados devem ter disponibilidade (no mínimo) de 4 horas 

semanais para dedicação às atividades da Empresa Júnior, as quais serão 

distribuídas entre execução de trabalhos, bem como reuniões, treinamentos e 

outras atividades. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

2.1 As vagas do Processo Seletivo serão destinadas para os 

departamentos abaixo: 

- Presidência 

- Vice Presidência e Gestão de Pessoas 

- Mercado 

- Projetos  

 

2.2 O número de vagas será limitado dentro de cada departamento.  

2.3 A Estatis Jr. reserva-se no direito de não preencher todas as vagas 

disponíveis. 

 

INSCRIÇÃO 

3.1 O período de inscrição será de 8 de Setembro de 2020 ao dia 20 de 

Setembro de 2020. 

3.1.1 Não serão aceitas inscrições após a data limite. 

3.2 As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico, 

disponível em link abaixo no email. 

3.3  Caso o candidato possua currículo, favor enviar junto aos documentos 

necessários.  



3.4 A homologação das inscrições acontecerá no dia 21 de Setembro de 

2020. Será comunicado através do envio de e-mails individuais aos candidatos 

selecionados. 

 

ATIVIDADES DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção dos candidatos será dividida em 04 (quatro) atividades. O 

comparecimento em todas as atividades é obrigatório. O não comparecimento 

sem justificativa prévia acarretará em eliminação do candidato.  

4.2 As atividades são as seguintes: 

4.2.1 Análise técnica;  

4.2.2 Dinâmicas em grupo; 

 4.2.3 Apresentação; 

  4.2.4 Entrevista profissional; 

 

CRONOGRAMA 

5.1 O cronograma será disponibilizado conforme a disponibilidade dos 

inscritos, sempre marcado com antecedência, para assim se programarem. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com 

todos os termos deste edital.  

6.2 Todas as datas pré-estabelecidas neste edital podem ser alteradas 

pela equipe organizadora do processo seletivo. Nesse caso, a Estatis Jr 

compromete-se em dar ampla divulgação às novas datas.  

6.3 É indispensável à presença de todos os inscritos nas dinâmicas em 

grupo, o não comparecimento do candidato acarretará em sua eliminação 

automática. Alertando que àqueles que por motivo de força maior não puderem 

comparecer, devem enviar sua justificativa somente e juntamente com sua 

inscrição, àqueles que não o fizerem serão automaticamente eliminados.  

6.4 Os casos omissos serão deliberados pela Presidência.  

6.5 Dúvidas sobre o Processo Seletivo deverão ser encaminhadas ao 

endereço de e-mail: estatisjr.rh@gmail.com, com o assunto: “Processo Seletivo”. 

 

Ouro Preto, 03 de Setembro de 2020 

Diretoria de Vice Presidência e Gestão de Pessoas 


