
 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO (22/03/2019) 

 

A Empresa META+ Engenharia júnior apresenta o seguinte Edital, com os 

procedimentos referentes às inscrições para o processo seletivo de (22/03/2019).  

 

META+ Engenharia júnior  

A participação na empresa é uma oportunidade para os alunos vivenciarem 

experiências práticas, além de assumir responsabilidades. Essas experiências permitem 

aos alunos a vivência de situações reais, semelhantes ou iguais às que viverão 

futuramente na indústria. 

 

Quais requisitos para participar?  

Podem participar do processo seletivo todos os alunos dos cursos de Engenharia 

Mecânica, Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia de Transportes e 

Logística e Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria – CS. 

Observação:  Os candidatos da engenharia mecânica devem ter no MÁXIMO o quinto 

semestre concluído, para estes candidatos pedimos que anexem seu histórico escolar 

(encontrado no portal do aluno) junto com o formulário de inscrição. 

 

Qual o perfil procurado? 

Os membros da META+ Engenharia júnior devem assumir um compromisso com a 

empresa, tendo dedicação e profissionalismo. 

 



Quais as vagas oferecidas?  

Serão oferecidas 2 VAGAS POR CURSO (totalizando 10 vagas), sendo que para o curso 

de engenharia mecânica será uma vaga no setor de projeto e uma vaga no setor de 

recursos humanos. Para os demais cursos serão duas vagas para atuar no setor de 

projeto. As vagas que não forem preenchidas não serão redistribuídas. 

Todas as áreas atuam em conjunto na realização dos projetos da empresa, no entanto, 

as atividades mais específicas são de competência de cada setor. 

 O setor de projeto tem a responsabilidade por pesquisar, desenvolver e executar os 

projetos contratados pela empresa, sempre buscando as soluções mais eficientes e 

rentáveis para o cliente. 

O setor de recursos humanos tem a responsabilidade de seleção, contratação, 

treinamento, formação, e estabelecimento de toda a comunicação relativa aos 

funcionários da empresa. 

 

Etapas do processo de seleção: 

O processo seletivo consiste em cinco etapas.  

1. Inscrições ocorrem do dia 22/03/2019 ao dia 05/04/2019. 

A etapa de inscrição ocorre por meio do preenchimento de um Formulário de Inscrição 

(anexado a este edital) que deve ser entregue preenchido na data estipulada via e-

mail, após envio o candidato receberá um e-mail de confirmação para validar a 

inscrição. 

2. Entrevista Individual que ocorrerá do dia 07/04/2019 (Manhã). 

Essa etapa se trata de uma entrevista realizada pelos membros da diretoria para uma 

avaliação de perfil dos candidatos mais bem preparados para compor o grupo.  

3. Dinâmica de grupo que será realizada no dia 07/04/2019 (Tarde). 

Esta etapa conta com a participação de todos os candidatos e se trata de dinâmicas 

para avaliação do comportamento dos candidatos em determinadas situações. 

 4. Divulgação dos aprovados como trainees 10/04/2019. 

A lista dos aprovados como trainees será divulgada no site e nas mídias da empresa na 

data estipulada. 

5. Divulgação dos efetivados na empresa 15/05/2019. 

A lista dos efetivados na etapa de trainee será divulgada no site e nas mídias da 

empresa na data estipulada. 

 



 

 

Tempo dedicado: 

A META+ Engenharia Jr. trabalha com carga horária de 10 horas semanais que servirão 

para realizar as tarefas proposta nos prazos propostos. Exceto quando houver alguma 

atividade de campo, no laboratório e em dias de reunião.  

Remuneração: 

Por se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, a META+ Engenharia Jr. não 

oferece remuneração financeira, porém todo o valor arrecadado com projetos será 

revertido para os membros em forma de aprimoramento profissional e/ou aquisição 

de equipamentos. 

 

Critérios de seleção: 

- Disponibilidade de, no mínimo, 1 ano para atuar na empresa;  

- Proatividade; 

- Boa oratória; 

- Conhecimento em softwares;  

- Boa comunicação; 

- Avaliação critica; 

- Bom desempenho durante as entrevistas realizadas; 

- Bom desempenho durante o período de trainee; 

- Perfil para a vaga em questão; 

 

Em caso de dúvida: 

Entre em contato a empresa através do e-mail: metaassessoria@outlook.com.br 
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ANEXO I – Modelo de Formulário 

 
Nome Completo  
 
IDADE, TELEFONE, E-MAIL.  
NATURALIDADE, SEMESTRE ATUAL. 
 
ÁREAS DE INTERESSE  
Projeto, recursos humanos... 
 
OBJETIVO  

Visão sobre a empresa, sobre o seu futuro dentro da META+ Engenharia Jr. 
 
FORMAÇÃO  
Informações importantes sobre a formação acadêmica do candidato  
Informações adicionais referentes a formação acadêmica do candidato  
(Nome do curso / seminário / congresso – nome da instituição e período de realização) 
 
EXPERIÊNCIA  
Informações referentes a experiências com empresas, trabalhos, etc.  
(Nome da empresa e período de duração – cargo ocupado)  
 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
Trabalhos publicados, coordenações assumidas, representações exercidas, etc. 
 
 
 


