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A Edifica Consultoria vem, por meio deste, apresentar as etapas e a 

formatação do Processo Seletivo Extraordinário para esta gestão, que se 

iniciou em janeiro deste ano, com término ao final do ano.  

As vagas estão abertas para as seguintes Diretorias: Comercial, Projetos 

e Relações Humanas. 

1) Do Público Alvo 

 

Este Edital tem como intuito atingir estudantes de graduação do 

curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Viçosa, Campus 

Viçosa, que tenham interesse em fazer parte da esfera MEJ – 

Movimento Empresa Júnior e também iniciar-se na gestão empresarial. 

 

2) Dos Requisitos 

Os requisitos listados abaixo são necessários para a entrada do 

candidato na empresa e devida participação nos seus eventos e 

encontros: 

● Ter disponibilidade de horário: de 4 horas fixas semanais para 

horário de sede; 6 horas semanais, para atividades, reuniões 

gerais, departamentais, Assembleias e demais encontros e 

eventos da Edifica Consultoria, a serem estabelecidas 

posteriormente, e combinadas de acordo com a grade horária 

dos membros, podendo ter pequenas variações para mais ou 

para menos, totalizando 10 horas semanais; 

  

● Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Civil da 



 

Universidade Federal de Viçosa, Campus Viçosa, com devida 

apresentação de grade horária. 

 

● Para a entrada na empresa é necessário conhecimento em 

Autocad. 

 

Na Edifica Consultoria, prezamos por alunos motivados com o 

que fazem, querendo sempre aprender coisas novas e podendo, assim, 

ensinar. Através deste Processo Seletivo, gostaríamos de trazer para a 

Empresa, pessoas que têm sede de conhecimento e motivação, 

podendo contagiar o time, buscando sempre aprender e fazer o melhor 

para passar tal conhecimento e aprendizado, através da cooperação e 

de esforços mútuos, para o restante da graduação. 

 

 

3) Da Inscrição 

 

Os candidatos deverão acessar o site da Edifica Consultoria, 

https://www.edificaconsultoria.com.br/areadoestudante, onde estarão 

disponibilizados o formulário de inscrição, juntamente com instruções 

de preenchimento e regras. 

 

4) Dos Documentos Para Inscrição 

Os documentos listados a seguir estão disponibilizados no link 

da inscrição e devem ser respondidos com total sinceridade, até o 

último dia das inscrições do Processo Seletivo.  

https://www.edificaconsultoria.com.br/areadoestudante


 

● Formulário de Inscrição disponibilizado na página da Edifica 

Consultoria; 

● Currículo resumido, com as experiências anteriores e aptidões do 

candidato (modelo incluído no link da inscrição). 

 

 

5) Da Seleção 

O Processo Seletivo da Edifica Consultoria se estrutura em 4 

(quatro) etapas: 

 1ª Etapa – Apresentação inicial da empresa e dos candidatos a serem 

realizadas via Google Meet, no dia 20 de fevereiro de 2021, com previsão de 

duração de uma hora tendo início às 8 horas. 

 2ª Etapa – Dinâmica online a ser realizada via Google Meet, no mesmo 

dia 20 de fevereiro de 2021, com previsão de duração de 3 (três) horas tendo 

início às 9 horas. 

 3ª Etapa – Entrevistas individuais a serem realizadas via Google Meet, 

dentre os dias 24 de fevereiro e 02 de março de 2021, serão marcados de 

acordo com a disponibilidade do inscrito e dos membros de relações 

humanas da Edifica Consultoria, previsão de duração de trinta minutos. O 

resultado sairá até o dia 02 de março de 2021 junto com a atividade para a 

próxima etapa aos classificados. 

 4ª Etapa – Início do processo trainee a partir do dia 4 de março de 2021, 

tendo duração de 3(três) semanas, no qual terão seu desempenho avaliado 

durante a execução de suas atividades dentro da empresa. 

6) Observações Finais 



 

 

a) O candidato que não comparecer a todos os dias de Seleção, citados 

no item 5 deste documento, ou não atender a algum item deste 

Edital será desclassificado do Processo; 

 

b) Será também considerado desclassificado o candidato que se 

apresentar com atraso superior a 10 (dez) minutos em algum dia do 

Processo, como citado no item 5 deste Edital. 

 

c) Ao inscrever-se na Seleção, o candidato reconhece as normas 

estabelecidas neste documento e deve seguir o seu cumprimento; 

 

d) Os candidatos que obtiverem resultado satisfatório, serão 

classificados como trainees da Edifica Consultoria. 

 

e) Os trainees passarão por um período de treinamento e 

acompanhamento de 03 (três) semanas, no qual terão seu 

desempenho avaliado durante a execução de suas atividades dentro 

da empresa. 

 

f) Caso apresente um desempenho satisfatório durante o período de 

treinamento e acompanhamento, o trainee será efetivado como 

colaborador da Edifica Consultoria. 

 

 


