
 
 
  

EDITAL PROCESSO SELETIVO EJEM 2020 

1. Das disposições preliminares 

1.1 A seleção dos candidatos será regida por este Edital sob responsabilidade 

da EJEM e sua Diretoria de Gestão Interna, e consistirá de duas etapas: 

a) 1ª Etapa: Dinâmica de Grupo 

b) 2ª Etapa: Entrevista Individual 

1.2 Ambas as etapas ocorrerão na Universidade Federal de Santa Catarina, no 

município de Florianópolis – SC, em data, local e horário a serem definidos 

e informados aos candidatos com pelo menos 48 horas de antecedência de 

cada etapa. 

 

2. Dos requisitos e das condições para admissão na empresa 

2.1 Aluno de graduação, matriculado no curso de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Trindade, Florianópolis – 

SC. 

2.2 Aprovado em todas as etapas do Processo Seletivo. 

2.3 Ter disponibilidade de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais para dedicação 

exclusiva à EJEM. 

2.4 Cumprir as determinações deste Edital. 

 

3. Das inscrições 

3.1 A inscrição deverá ser efetuada somente via internet, no período de 

12/08/2019 a até data a definir pela diretoria da EJEM e divulgada nas mídias 

sociais e site da empresa, por meio do preenchimento do seguinte formulário 

https://app.pipefy.com/public_form/1004759 

3.2 Após o preenchimento do formulário, será enviado automaticamente um e-

mail de confirmação de inscrição. A EJEM não se responsabiliza por 

solicitações de inscrição não recebidas por quaisquer motivos de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.3 Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, prevalecerá a de 

data/hora de requerimento mais recente. 



 
 
  

3.4 Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da 

inscrição, ou caso não possam satisfazer a todas as condições enumeradas 

neste Edital, terão a inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela 

decorrentes, mesmo que classificados nas etapas do Processo Seletivo. 

 

4. Das etapas do Processo Seletivo 

4.1 A seleção será feita através de uma Dinâmica de Grupo (1ª etapa) e da 

Entrevista Individual (2ª etapa). 

4.2 A 1ª Etapa (Dinâmica) será realizada em data a definir. As informações de 

data, hora e local serão enviadas por e-mail com até 48 horas de 

antecedência de sua realização. 

4.3 Os candidatos que, por motivos a serem julgados pela Diretoria Executiva da 

EJEM, não puderem comparecer ao dia estabelecido para a Dinâmica de 

Grupo, deverão encaminhar um e-mail para contato@ejem.ufsc.br. 

4.4 A 2ª Etapa (Entrevista) será realizada entre os dias 09/09/2019 a 13/09/2019, 

podendo ser prorrogada pela diretoria da EJEM mediante aviso dos 

participantes do processo seletivo EJEM 2020 via e-mail. Os horários serão 

disponibilizados via plataforma online, de modo que cada candidato 

escolherá o melhor horário para realização de sua entrevista. 

4.5 O candidato será sumariamente eliminado deste Processo Seletivo no caso 

de: 

a) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido com qualquer dos avaliadores ou outros 

candidatos. 

b) Não comparecer às etapas. 

c) Não cumprir as instruções tanto desde Edital quanto de cada fase 

avaliativa. 

 

5. Dos resultados 

5.1 O resultado do Processo Seletivo será divulgado em data a definir via e-mail, 

e os nomes dos aprovados serão divulgados também nas redes sociais da 

EJEM. 



 
 
  

5.2 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo participarão do Processo 

Trainee a partir da semana seguinte ao anuncio do resultado. 

5.2.1 O Programa Trainee consistirá na avaliação dos candidatos, de modo a 

admiti-los ou não como Membros Efetivos para a gestão de 2020 da 

empresa. Esta avaliação é baseada na participação e conduta dos 

candidatos durante o período. 

5.2.2 Em caso de admissão, o membro deverá permanecer no cargo até o final 

da gestão de 2020.1, com a possibilidade de renovação para o semestre 

2020.2. 

 

6. Das disposições finais 

6.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das presentes instruções e 

aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se encontram 

estabelecidas neste Edital. 

6.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de 

todos os informes referentes a este Processo Seletivo que forem enviados 

via e-mail. 

6.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo, se 

não disponíveis neste Edital, através do e-mail contato@ejem.ufsc.br, ou de 

nossas redes sociais. 

6.4 Quaisquer alterações nas regras deste Edital só poderão ser feitas através 

de aviso prévio aos candidatos via e-mail. 


