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CAPÍTULO I - Das disposições gerais 

 
I.1 – O Processo Seletivo destina-se a todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos 

de graduação em Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química Industrial ou Área 

Básica de Ingresso (ABI-Engenharia) na Universidade Federal de Pernambuco. 

 

CAPÍTULO II - Das vagas 

 

II.1 – A Elementus Júnior Consultoria reserva-se no direito de não preencher todas as vagas caso 

o número de candidatos com o perfil compatível ao da empresa não seja suficiente para ocupá-

las. 

II.2 – O número de vagas varia conforme a necessidade de membros na empresa. 

II.3 – Requisitos do Candidato: 

II.3.1. – A jornada de trabalho será de, no mínimo, 8 (oito) horas semanais, sendo 4 

(quatro) horas na sede da empresa e mais 4 (quatro) horas onde lhe for conveniente ou 

designado. 

II.3.2. – Ter disponibilidade para reuniões semanais a serem combinadas de acordo com 

as necessidades da Elementus Júnior Consultoria, podendo ser presenciais ou virtuais. 

II.3.3 – Estar disponível para treinamentos, capacitações e reuniões de equipe. 

 

CAPÍTULO III - Das Inscrições  

 

III.1 – O período de inscrições para o Processo Seletivo se inicia dia 20 de março de 

2017(segunda) até 31 de março de 2017(sexta-feira), às 23:59. 

III.2 – As inscrições serão online durante o período descrito no item III.1, através do link 

(http://www.elementusconsultoria.com/ps) disponibilizado na fanpage e no site da Elementus 

Júnior Consultoria. 

III.3 – É de extrema importância anexar a grade de horário, ou enviar através do email 

ps@elementusconsultoria.com, no formato ".pdf" ou ".png", com o nome do arquivo da seguinte 

http://www.elementusconsultoria.com/ps
mailto:ps@elementusconsultoria.com
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maneira: Horário de [NOME DO CANDIDATO]. Caso o horário não seja enviado até o fim das 

inscrições, o candidato está passível de eliminação. 

III.4 – A inscrição será efetivada mediante o recebimento de e-mail de confirmação enviado pela 

equipe de gestão de pessoas a cada participante. 

III.5 – Caso o candidato não receba um e-mail de confirmação de inscrição no Processo Seletivo 

em até 4 (quatro) dias após a inscrição, deverá entrar em contato através do email: 

ps@elementusconsultoria.com  

 

CAPÍTULO IV - Das Etapas 

 

IV.1– A seleção dos candidatos será dividida em três etapas: 

IV.1.1. – Primeira Etapa: Dinâmica de grupo.  

Etapa eliminatória que consiste na realização de uma ou mais dinâmicas, na qual serão 

avaliadas as competências individuais de cada candidato. A classificação será feita com 

base na análise do potencial do candidato. Os candidatos, caso sejam selecionados para a 

etapa seguinte deste processo seletivo, serão informados via e-mail com no mínimo 24 

horas de antecedência à realização da entrevista.  

IV.1.2. – Segunda Etapa: Entrevista.  

As entrevistas serão realizadas datas descritas no anexo 1, em local marcado e informado 

com antecedência. O horário das entrevistas será marcado com cada candidato conforme 

programação definida pela Elementus Júnior Consultoria. O candidato deverá 

comparecer ao local de realização da entrevista exatamente no horário marcado, a custo 

de eliminação em caso de não comparecimento. 

É uma etapa eliminatória no qual os candidatos selecionados para a terceira etapa deste 

processo seletivo serão informados via e-mail e através dos canais de mídia da empresa 

com no mínimo 24 horas de antecedência.  

IV.1.3. – Terceira Etapa: Programa Trainee.  

mailto:ps@elementusconsultoria.com
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Etapa classificatória que consiste no treinamento e posterior desenvolvimento de um 

projeto proposto pela Elementus Júnior Consultoria a fim de testar os conhecimentos do 

candidato e seu potencial. 

IV.2– O não comparecimento ou atraso nessas etapas, além da tolerância preestabelecida de 15 

minutos, sem justificativa aceitável do candidato, resulta em sua eliminação. 

IV.3– Caso o(a) entrevistado(a) esteja impossibilitado de comparecer a alguma das etapas 

descrias no item IV.1, o motivo da falta deve ser comunicado através do email 

ps@elementusconsultoria.com, passível de eliminação. 

 

CAPÍTULO V - Do Resultado Final 

 

V.1– O resultado oficial do processo seletivo para novos membros da Elementus Júnior 

Consultoria será divulgado até o dia 11/06/2017 conforme definido no cronograma do processo 

(ANEXO 1) através do envio de e-mail aos candidatos e pelos canais de mídia da empresa. 

V.2– O candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas descritas no item IV (quatro), 

estará sujeito a eliminação do Processo. 

V.3– Os candidatos que não avançarem a qualquer etapa serão comunicados por e-mail. 

 

CAPÍTULO VI – Das disposições finais 

 

VI.1– A Elementus Júnior Consultoria é uma empresa sem fins lucrativos, onde os cargos são 

voluntários, não havendo remuneração pelo exercício de suas atitudes. Como em toda Empresa 

Júnior, o objetivo é formar o estudante de graduação por meio da vivência empresarial, 

desenvolvendo os alunos de forma profissional e pessoal. 

VI.2– Ao se inscrever, o candidato declara ter lido e estar de acordo com todos os termos deste 

edital. 

VI.3– Todos os informes e avisos serão dados via e-mail ou no mural e mídias utilizadas pela 

empresa. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento, principalmente via e-mail, do 

Processo nestes canais de comunicação. 

mailto:ps@elementusconsultoria.com
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VI.4– Em caso de qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo, deve-se entrar em contato pelo email: 

ps@elementusconsultoria.com, ou entrando em contato diretamente conosco. 

VI.5– Os casos não descritos nesse edital serão analisados e resolvidos pela Diretoria Executiva da 

Elementus Júnior Consultoria. 

Atenciosamente, 
 

Victor de França Vasco 
Presidente Institucional 

Recife, 2 de março de 2017 
 

Bruno Durval de Lima Carneiro 
Gerente do Processo Seletivo 

Recife, 2 de março de 2017 
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Anexo I - CRONOGRAMA  

 

Data  Etapas 
02/03/2017 Lançamento do edital. 

20/03 a 31/03 Inscrições para o Processo Seletivo. 
03/04 a 07/04 Dinâmicas. 

Até 09/04/2017 Divulgação dos Candidatos Aprovados para Entrevista.  

10/04 a 25/04 Entrevistas.  

Até 27/04/2017 Divulgação dos Candidatos Aprovados para o Trainee. 

29/04/16 Lançamento do Projeto Trainee. 

Até 11/06/2017 Divulgação dos Candidatos Aprovados. 

Entre 19/06 e 
22/06 

Cerimônia de Posse. 

 
 


