Voluta Soluções Digitais

Edital Processo Seletivo 2017
Edital Nº 01/2017

A Voluta Soluções Digitais, empresa júnior da Ciência da Computação da
Universidade Federal de Ouro Preto, torna pública a realização do Processo Seletivo
Trainee desta empresa. O Processo Seletivo será regido por este edital, aprovado em
15 de fevereiro de 2017 pela Presidência da empresa.

1. Disposições preliminares

a- O Processo Seletivo destina-se a todos os alunos regularmente
matriculados no curso de graduação de Ciência da Computação, da
Universidade Federal de Ouro Preto, independente do período que
estejam cursando;
b- Este Processo Seletivo tem por finalidade preencher as vagas
disponíveis para o Programa Trainee desta Empresa;
c- Para participar do Processo não há exigências quanto ao coeficiente de
rendimento.
d- Os interessados devem ter disponibilidade de 12 horas semanais para
dedicação às atividades da Empresa Júnior, distribuídas entre
execução de trabalhos, reuniões e treinamentos;
e- As vagas do Programa Trainee, igualmente como todas as outras da
Empresa Júnior, não são remuneradas.

2. Inscrições

a- As inscrições deverão ser realizadas pelo formulário eletrônico
disponível no link: goo.gl/forms/JGr5yX8IRfgpTNWK2 e no facebook da
empresa: facebook.com/Volutaejr e enviando o Atestado de matrícula
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atualizado para o e-mail voluta.ufop@gmail.com;
b- O período de inscrição para o Processo Seletivo será do dia 21 de
fevereiro ao dia 6 de março de 2017;
c- Não serão aceitas inscrições após a data limite;
d- A inscrição será efetivada mediante recebimento do e-mail de
confirmação até o dia 07 de março de 2017.

3. Vagas

a- As vagas do Processo Seletivo serão destinadas ao Programa Trainee
que terá duração de um período acadêmico.
b- As

vagas

são

direcionadas

aos

departamentos

Administrativo

Financeiro, Marketing, Gestão de Pessoas e Projetos conforme a
necessidade da Empresa;
c- A Voluta SD reserva-se no direito de não preencher todas as vagas
disponíveis caso não existam candidatos com perfil adequado para
ocupá-las;

4. Etapas

A ausência do candidato em alguma das atividades do Processo Seletivo resultará na
eliminação do mesmo. O horário das etapas será definido e confirmado via e-mail. O
Processo Seletivo será dividido em três etapas eliminatórias:
a- Redação e Dinâmica de grupo
b- Atividade em grupo
c- Entrevista Individual
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5. Resultado

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo será feita no dia 17 de março
de 2017 via e-mail pessoal aos candidatos e no facebook da Voluta:
facebook.com/Volutaejr.

6. Disposições finais

a- O candidato que se inscrever declara ter lido e estar de acordo com os
termos deste edital.
b- É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento do
Processo pelo facebook da empresa: facebook.com/Volutaejr.
c- A Voluta SD reserva-se no direito de alterar as datas pré-estabelecidas
neste edital e se compromete a divulgar as novas datas para o e-mail
pessoal dos candidatos.
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