
EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS MEMBROS – 1º SEMESTRE DE 2021
ARQ JR PROJETOS E CONSULTORIAS

A equipe ARQ JR PROJETOS E CONSULTORIAS, por meio deste edital, convida os
alunos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto a participarem
do Processo Seletivo do 1º semestre de 2021.

1. VAGAS:

1.1. Estão sendo oferecidas vagas para o Programa Trainee ArqJr para todos os
estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP.

1.2. Apenas as vagas para o Processo Trainee serão limitadas e definidas de
acordo com a demanda da empresa. Sendo assim, o Processo Seletivo em vigor,
não tem número limite de inscrições.

2. O PROGRAMA:

2.1. O Programa Trainee ArqJr tem duração de aproximadamente 03 (três) meses
de treinamentos, capacitações e integração com os demais membros dentro da
empresa. Após o programa, os Trainees podem ou não ser efetivados na empresa,
podendo ser renovada a permanência de acordo com interesse das partes envolvidas,
empresa e candidato.

2.2. O candidato não necessariamente precisa ter experiência na área, pois o
Programa Trainee ArqJr irá capacitar e treinar todos que tenham vontade de aprender
coisas novas e contribuir para o crescimento da empresa.

2.3. O candidato deve ter obrigatoriamente disponibilidade de 09 (nove) horas
semanais, direcionadas a projetos internos, externos e reuniões, durante o



processo.

3. PERFIL DO CANDIDATO:

3.1.O que você precisa para fazer parte da Arq Jr?

A Arq Jr Projetos e Consultorias visa proporcionar o primeiro contato entre o aluno,
o mercado de trabalho e uma vivência empresarial, por isso, procuramos membros
que tenham comprometimento, dedicação e vontade de aprender. Além disso,
valorizamos qualidades como proatividade e criatividade, para que nossos
membros tenham um diferencial para desenvolver ideias e projetos. Para finalizar,
trabalho em equipe, responsabilidade e uma boa comunicação são essenciais
para a saúde interna da empresa.

4. INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os candidatos que atenderem aos seguintes critérios
gerais:

4.1. Estar devidamente matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo.

4.2. Ter disponibilidade de 09 (nove) horas semanais e estar disposto a fazer parte
de 1 (um) projeto, no mínimo, realizado pela empresa.

4.3. Em parceria com os Supermercados FARID e o Club Rotaract, a ArqJr. está
promovendo o primeiro passo para uma ação social durante nosso período de
Inscrições do Processo Seletivo. O objetivo é a arrecadação de fundos direcionados
ao auxílio das mulheres em vulnerabilidade de Ouro Preto, com doações de
absorventes. Se deseja saber mais e contribuir, acesse o link
https://forms.gle/n5AeiWU6jhB5TP1Y7 e anexe seu comprovante de pagamento no
espaço indicado no formulário de inscrição.

4.3.1. A doação não é obrigatória e não vai prejudicar, nem beneficiar nenhum
candidato que tenha ou não feito a doação

5. PROCESSO SELETIVO:



5.1. O aluno interessado deverá preencher o formulário de inscrição
https://app.pipefy.com/public/form/dQYlvDJ0 e anexar ao mesmo currículo,
histórico escolar, carta motivacional (item 5.3.2) e trabalhos realizados os quais
queiram compartilhar (item 5.3.3) no ato da inscrição até o dia 04 de março de
2021. Após a inscrição, o candidato deve ficar atento e aguardar nosso contato
através do e-mail informado para receber a confirmação de inscrição e realizar a 2ª
(segunda) fase do Processo Seletivo (item 5.3).

5.1.1. É exigido do candidato que o histórico escolar, a carta motivacional e o
currículo sejam carregados em formato PDF.

5.1.2. Os trabalhos feitos pelo candidato (item 5.3.3) devem ser anexados em
formato PDF (com no máximo 5MB) ou na forma de link de onde se encontra o
material e não é um item obrigatório.

5.2. Caso o candidato não tenha recebido o e-mail de confirmação de inscrição até às
17h do dia 05 de março de 2021, deverá entrar em contato pelo e-mail:
gestaodepessoas@arqjr.com.br até as 12 horas do dia 06 de março de 2021.

5.3. O processo seletivo será realizado em 3 FASES:

1ª FASE: Inscrição online e Teste de Personalidade

2ª FASE: Dinâmica de grupo

3ª FASE: Entrevista individual

As FASES 2 e 3, são ELIMINATÓRIAS.

5.3.1. Da dinâmica em grupo

A dinâmica de grupo acontecerá em 03 (três) dias. Sendo que no primeiro, ocorrerá
a explicação da dinâmica e no terceiro, a apresentação das soluções por parte dos
candidatos, para as problemáticas expostas. Estes encontros serão nos dias



08/03/2021 e 10/03/2021 às 9h, respectivamente, através do Google Meet.

5.3.2. Da entrevista
Para a entrevista serão analisados:

a) Histórico escolar

b) Currículo

c) Carta Motivacional

d) Trabalhos realizados (não obrigatório)

As entrevistas irão ocorrer nos dias 15/03/2021 e 16/03/2021, das 9h às 12h e das
17h às 19h.

5.3.3. Trabalhos realizados: será considerado todo e qualquer objeto que tenha sido
produzido pelo candidato, como: projetos arquitetônicos, diagramação de pranchas,
croquis, colagens, origamis e dobraduras, fotografias e tratamento de imagens,
quaisquer elementos que o candidato julgue relacionados à Arquitetura e Urbanismo.
(Portfólio)

5.3.4. Do Programa Trainee Arq Jr

Os selecionados na entrevista individual, passarão pelo processo trainee, podendo
ser ou não efetivados na empresa ao final do mesmo, como já citado no presente
edital. Para a seleção dos futuros membros, será levado em consideração não só o
desempenho durante o programa trainee, mas também nas fases 2 e 3 do processo
seletivo (dinâmica em grupo e entrevista individual).

5.4. As vagas para a participação do Processo Trainee serão limitadas, dessa forma,
as vagas serão preenchidas de acordo com a disponibilidade de cargos da empresa.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

6.1. O candidato deve estar ciente de que seu tempo de permanência na empresa é
totalmente voluntário (não remunerado).



6.2. A ArqJr possui um plano de carreira que possibilita o crescimento interno de seus
funcionários de acordo com a aptidão para o cargo e disponibilidade do mesmo.

6.3. Os integrantes da empresa serão certificados após o período de 1 (um) semestre
de permanência, sendo consideradas as horas trabalhadas, que podem ser utilizadas
para equivalência de Atividades Acadêmico Científico-Cultural para conclusão de
curso.

6.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar seu e-mail e as redes
sociais da Arq Jr Projetos e Consultorias para mais informações sobre o Processo
Seletivo.

Dúvidas e informações: gestaodepessoas@arqjr.com.br

Esperamos por você!

Atenciosamente,

Arq Jr Projetos e Consultorias


