EDITAL
PROCESSO SELETIVO
2017-02

ConsultEQ – Empresa Júnior de Soluções em
Engenharia Química

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
Nº 002/2017

A ConsultEQ - Empresa Júnior de Soluções em Engenharia Química da Universidade
Federal de Uberlândia, vem por meio deste tornar público o processo seletivo e suas respectivas
normas para a seleção de novos membros da entidade.

A ConsultEQ
A ConsultEQ é uma associação civil sem fins lucrativos. A empresa atua no oferecimento
de consultoria e soluções em Engenharia Química e é constituída por alunos de graduação do
curso de Engenharia Química. A ConsultEQ permite ao aluno aplicar o conhecimento acadêmico,
desenvolver habilidades empreendedoras, conhecer o mercado profissional em Uberlândia e
região, buscando sempre altos padrões de qualidade.

PRÉ-REQUISITOS

I. Estar regularmente matriculado no curso de Engenharia Química da UFU;
II. Estar cursando entre o segundo e o quarto ano, ou entre o quarto e oitavo período;
III. Ter disponibilidade de 10 (dez) horas semanais.
CRONOGRAMA
Inscrições

14 de agosto a 04 de setembro

Palestra informativa

29 de agosto

Prova escrita

05 de setembro

Divulgação dos aprovados para a dinâmica

10 de setembro

Dinâmica

11 e 12 de setembro

Divulgação dos aprovados para a entrevista

13 de setembro

Entrevistas individuais

14 de setembro

Divulgação do resultado final

17 de setembro

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições permanecerão abertas do dia 14 de agosto de 2017 até às 23h59min do
dia 04 de setembro de 2017. As inscrições serão confirmadas através do envio do currículo
(modelo pré-definido, sendo necessário, neste, foto 3x4), histórico escolar do candidato e um
vídeo de no máximo 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos (com tema divulgado abaixo) para o

e-mail gentegestao@consulteq.com.br. O vídeo deve ser postado no site www.youtube.com
como não listado usando a conta pessoal do candidato. Para o envio de currículo e histórico,
ambos no formato PDF, juntamente com o link do vídeo, identificar o assunto do e-mail como
“PS - (nome completo do candidato)".
Caso exista qualquer erro no preenchimento do currículo ou conteúdo do e -mail, será
solicitado ao candidato que faça as alterações necessárias, se o limite do prazo das inscrições
ainda não tiver sido atingido. Caso contrário, o candidato será eliminado. Toda a comunicação
com o candidato será realizada através do e-mail informado, sendo responsabilidade do mesmo
verificar as informações disponibilizadas.
Tema do vídeo
O candidato terá 1 (um) minuto e 30 (trinta) segundos para fazer uma apresentação pessoal e
responder a seguinte pergunta: “Como você ajudará a ConsultEQ vencer suas batalhas e encarar
novos desafios? ”
DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será dividido em 03 (três) etapas (prova escrita, dinâmica de grupo
e entrevista individual). É necessária a apresentação de documentação pessoal dos candidatos
para a identificação dos mesmos durante a realização das etapas do processo. O não
comparecimento em qualquer uma das etapas do processo seletivo acarretará na eliminação do
candidato.
1ª Etapa: prova escrita de caráter classificatório e eliminatório. Constituída de questões
relativas ao conteúdo do curso, raciocínio lógico, habilidades empreendedoras e
redação. A prova terá duração de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos. Os candidatos
serão informados por e-mail acerca da data, horário e local de realização. Cada
candidato terá de apresentar no dia da prova escrita a Carta de Aceite (em anexo)
impressa e assinada pelo mesmo. Todos os candidatos devem levar 1L (um litro) de leite
que serão doados pela ConsultEQ para uma instituição que será definida em breve. É
permitido o uso de calculadora.
2ª Etapa: dinâmica de grupo de caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos que
realizarem e forem aprovados na prova escrita serão convocados por e -mail no qual
serão informados data, horário e local de realização dessa etapa do processo.
3ª Etapa: entrevista individual. Essa etapa será realizada com os candidatos e diretores
da ConsultEQ. Os candidatos aprovados na dinâmica de grupo serão convocados por e mail no qual serão informados data, horário e local da realização da última etapa do
processo seletivo.

RESULTADO FINAL
A lista final de candidatos aprovados no Processo Seletivo 002/2017 será divulgada com
data limite para o dia 17 de setembro de 2017 na página da ConsultEQ no Facebook e enviada
por e-mail aos candidatos inscritos no corrente processo.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os casos omissos neste edital serão dirimidos pelo atual Conselho Diretor da
ConsultEQ. Eventuais alterações neste Edital serão comunicadas por e -mail aos participantes do
Processo Seletivo.

Uberlândia, 14 de agosto de 2017.

_______________________________

_______________________________

Raíssa Lima Bicalho

Maria Tereza Vidigal Souza

Diretora Presidente

Diretora de Gente e Gestão

