
 

 
 

 
Edital do Processo Seletivo para Trainees – 002/2019 – Gestão 2019. 

São João Del-Rei, 12 de Agosto de 2019. 

 

 
A DINÂMICA CONSULTORIA JÚNIOR, empresa júnior do curso de Administração e           

Ciências Contábeis da UFSJ, comunica que estão abertas as inscrições para o processo de              

seleção de trainees.  

 

Sobre os pré-requisitos: 

➢ Estar regularmente matriculado nos cursos de Administração ou Ciências Contábeis da           

UFSJ; 

➢ Ter disponibilidade de horário em um dia da semana no período da manhã para o               

comparecimento no plantão; 

➢ Ter disponibilidade para comparecer em reuniões esporádicas da empresa no período           

da manhã. 

 

Sobre as vagas: 

➢ Serão selecionados trainees, que serão alocados em cada um dos departamentos           

(Administrativo Financeiro, Gestão de Pessoas, Marketing e Projetos), de acordo com           

seu desempenho no processo seletivo. 

 

Sobre as inscrições: 

➢ As inscrições serão realizadas pelo link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXZST-b-ZDuQ8_AbqLbb4_6uLepp67

2gZOpid6MlRsTCnJ9Q/viewform - que também será divulgado pela Fan Page da 

Dinâmica Consultoria Júnior, no site e nos corredores do prédio de Administração e 

Ciências Contábeis; 

➢ O período de inscrição será do dia 12 (doze) de agosto ao dia 20 (vinte) de agosto de                   

2019. 
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Sobre a área de atuação:  

➢ Após aprovação no Processo Seletivo, os trainees irão participar do Programa Trainee,            

no qual desenvolverão atividades específicas juntamente com as Diretorias Executivas          

dos departamentos, sendo necessária a presença dos mesmos no mínimo uma vez na  

semana para cumprimento dos plantões no período da manhã, de acordo com o             

departamento em que foi alocado, bem como em outros horários para realização de             

atividades previamente propostas.  

 

Sobre o processo de seleção: 

➢ Será dividido em três etapas: 

➢ 21/08 – 1a. Etapa - Classificatória – Apresentação da Empresa e Pessoal 

➢ 22/08 - 2a. Etapa - Eliminatória - Dinâmica em Grupo  

➢ 23/08 - 3a. Etapa - Eliminatória - Entrevista 

➢ Todas as etapas acontecerão no Campus Santo Antônio e as informações serão enviadas             

para o e-mail dos candidatos; 

➢ Na primeira etapa do processo de seleção que ocorrerá dia 21 (vinte e um), cada               

candidato deverá levar 1 Kg (um quilograma) de alimento não perecível. 

➢ Curriculum e Histórico Acadêmico (emitido via Minha UFSJ        

https://minha.ufsj.edu.br/minha_ufsj/), deverão ser enviados por e-mail até o 20/08. 

 
➢ Critérios de avaliação: o currículo, dinâmica em grupo e entrevista valerão pontos: 2             

pontos, 4 pontos e 4 pontos, respectivamente. O candidato para ser aprovado para a              

última etapa, que é a entrevista deverá ter acumulado 4 pontos; e para ser aprovado               

no processo seletivo deverá ter no mínimo 7 pontos. 

 

Sobre o resultado: 

➢ As listas com a matrícula dos candidatos aprovados em cada etapa serão divulgadas na              

Fan Page da Dinâmica Consultoria Jr. 

 

São João del-Rei, 07 de Março de 2019. 

 

Alyssia Adriele do Carmo Silva 
Diretora de Gestão de Pessoas 
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