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Edital n° 001/2021 

Mariana, Fevereiro de 2021 

 

PROCESSO SELETIVO 
A Diretoria Executiva da Empresa Júnior de Economia - Consecon Jr., no uso de suas 

atribuições, torna público para conhecimento dos associados e todos os alunos de 

Economia, que estão abertas as inscrições para seleção do cargo de Trainee. 
 
1- Das vagas: 
Estão abertas 7(sete) vagas para o cargo de Trainee. 

 

2- Das atribuições. 
A área compete às seguintes atribuições: 

a) Inteirar-se do funcionamento geral da Consecon Jr. e do Movimento Empresa Júnior; 

b) Procurar interagir com os trabalhos de todas as áreas da 

empresa; 

c) Participar das reuniões gerais, de sua respectiva área, avaliativas e todas as outras para 

qual for convocado; 

d) Participar do maior número possível de projetos a serem executados pela Consecon Jr.; 

e) Dispor de pelo menos 4 horas semanais para serviços da empresa; 

f) Comparecer a Sala da empresa ou utilizar o Clockify (aplicativo/site de ponto online) pelo 

tempo de 2 horas semanais; 

g) Participar de eventos com outras empresas júniores que são feitas pela FEJEMG e MEJ; 

 
3- Da Inscrição: 
3.1 – A inscrição poderá ser realizada através do preenchimento do formulário eletrônico: 

https://forms.gle/xv6vT1E9A4bAZJ2YA 

https://forms.gle/xv6vT1E9A4bAZJ2YA
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3.2 – O período de inscrição será 22/02/2021 à 26/02/2021.  

3.3 – Na inscrição deverá constar: 

- Nome completo do candidato; 

- Data de nascimento; 

- CPF 

- RG 

- Período que está cursando; 

- E-mail; 

- Número de matrícula; 

- Endereço completo; 

-Telefone de contato (ao menos um); 

- Um parágrafo argumentando porque deveria entrar na Consecon e comentando o que 

fez o candidato se interessar em fazer parte dela; 

3.4 - O processo de seleção, até o resultado final, ocorrerá no período entre os dias 

22/02/2021 e 26/03/2021. 

 
4 - Da seleção: A seleção será feita por meio de três etapas, todas com o caráter 

eliminatório, participação obrigatória e realizadas de forma remota;  

 

4.1 - A primeira etapa será constituída por dinâmicas de grupo realizadas pela 

organização com os candidatos presentes por meios remotos de comunicação. 

4.1.1 - As dinâmicas ocorrerão em reunião com os candidatos via Google Meet, com início 

às 9hrs do dia 1/03/2021. Os candidatos receberão um e-mail, informando o link de acesso 

para a participação das atividades, com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de 

antecedência; 

4.1.2- As dinâmicas terão duração de aproximadamente duas horas; 

4.1.3 - Os candidatos deverão se preparar com antecedência para a realização das 

dinâmicas, com equipamentos que possuam acesso à internet e ao Google Meet. Se 
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forem usar computador ou notebook para as atividades, utilizar preferencialmente o 

navegador Chrome. 

4.1.4 - É expressamente proibida a entrada de qualquer candidato na sala virtual, após o 

início da dinâmica; 

4.1.5 - O candidato que não participar da primeira etapa estará automaticamente 

eliminado do processo; 
4.2 - A segunda etapa será constituída por uma entrevista individual; 

4.2.1 - As entrevistas acontecerão de forma remota, através de reuniões virtuais de câmera 

aberta obrigatória, com início no dia 03/03/2021 até o dia 12/03/2021. Os horários das 

entrevistas serão previamente agendados com cada um dos candidatos; 

4.2.2 - Os casos omissos serão resolvidos entre os Diretores e a Presidência da 

Consecon Jr. 

4.3 – A terceira etapa será constituída por uma rotatividade dos trainees em todos os 

setores da empresa, realizados de forma remota; 

4.3.1- A rotatividade nos setores começará no dia 15/03/2021 até o dia 19/03/2021. Desta 

forma, cada candidato ficará de 1 a 2 dias em cada setor para ser avaliado em qual área se 

encaixa. Os horários das atividades serão previamente divulgados e enviadas por e-mail; 

4.3.2 – Caso o candidato não participe pelo menos de 1 (um) dia em cada setor, será 

automaticamente excluído de todo o processo;  

 
5- Da divulgação dos resultados: 
 

5.1 - Os resultados de todas as etapas serão enviados por e-mail até 48hs (quarenta e oito 

horas) depois da fase ser finalizada, além da divulgação dos selecionados nas nossas redes 

sociais; 

 
6- Orientações Adicionais: 
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6.1 – Evitar trajes como óculos escuros e bonés durante os dias do processo seletivo em 
que se farão usos de reuniões online. 
6.2 – Em todas as atividades contempladas na primeira e segunda etapa de seleção será 
obrigatório o uso da câmera ligada pelos participantes. 
6.3 – O uso de câmeras ligadas dos participantes nos encontros online durante a 
rotatividade, terá obrigatoriedade segundo decisão dos setores envolvidos no 
processo. A decisão poderá ser enviada aos participantes previamente por e-mail ou outro 
meio virtual, e/ou no momento das atividades. Este poder de arbitrariedade se aplicará 
apenas ao processo de rotatividade e está condicionada a uso específico dos 
colaboradores a frente das atividades. 
 
 

Mariana, Fevereiro de 2021. 


